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Informații privind înscrierea în învățământul primar
an școlar 2019-2020

CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi întro unitate de învăţământ, după prima etapa.

A. Prima etapa: 4 – 22 martie
– de luni pâna vineri, între orele 08:00 – 18:00 la secretariatul școlii.
– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
29 martie: afişarea listei copiilor inscriși după prima etapă.

B. A doua etapă: 2 – 8 aprilie
• Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa
o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima
etapă.
• Completarea şi validarea cererii de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie
din cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua.
• 11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor
înscrişi, după a doua etapă.

CE OFERIM:
•
•
•
•
•

cadre didactice calificate, cu experienţă şi bine pregătite;
asistenţă psihopedagogică pentru elevi, părinţi, cadre didactice;
activităţi extraşcolare;
activităţi sportive;
serbări şi programe artistice.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor
prezentate.
• cerere tip de înscriere care se completează la secretariatul şcolii – poate fi descărcată de aici;
• copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; (parintii divortati depun
la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita
autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului)
• certificatului de nastere al copilului - copie si original
• declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind
încredinţarea minorului;
• copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru
parcurgerea clasei pregatitoare - doar daca copilul nu are implinita varsta de 6 ani si nici nu o
implineste pana la 1 septembrie 2019

ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ:
•
•
•

cerere tip de înscriere care se completează şi se depune la secretariatul şcolii
fotocopie certificat naştere copil;
adeverinţă medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificaţia "apt pentru
şcoală".

CE ESTE CLASA PREGĂTITOARE ?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuire a copilului cu noul mediu de
învățare;
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a);
– anul în care copiii se pregătesc, prin exersare, pentru începerea activității școlare.
„Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună
adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu. În clasa pregătitoare, copilul este
încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de
reuşită. Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea
copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica
(prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).”- se arată pe site-ul MEN.
Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză
Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor;
– mobiler funcțional, zone cu acces liber la raft; Ludotecă, Bibliotecă, Științe;
– condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări , utilizarea unor
softuri educaționale;
Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe
principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
– importanța învățării prin joc;
– necesitatea învăţării prin cooperare;
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale);
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor;
O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare
deprinderi elementare.

