
ANUNȚ
Prima etapă a înscrierii copiilor la şcoală, în Clasa Pregătitoare, pentru anul

şcolar 2018-2019, va avea loc în perioada 8-26 martie 2018, potrivit calendarului
anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31
august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea
dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare.

Extras din metodologie:
Art.5. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august
2018, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
Art.6. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2018 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Art. 6-(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care
împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele şcolare/unităţile de
învăţământ consiliază părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al
copilului şi informează că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în urma evaluării
dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes
a clasei pregătitoare. în cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea
psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii sunt
înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi
contestat.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 1-23
martie.

În ceea ce priveşte înscrierea la şcoală, cererea-tip se poate completa online sau la
secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în
perioada din calendarul aprobat de Ministerul Educației.
Art. 13 -(8) Unităţile de învăţământ informează părinţii că ordinea în care se
programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în
care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu
presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la
înscriere.
Art. 15. - (1) In momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea
cererii-tip de înscriere, părinţii sunt informaţi că aplicaţia informatică nu permite
înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ.



Actele necesare pentru înscriere sunt:
- certificat de naştere copil, original şi copie;
- B.I./C.I. din care să reiasă domiciliul părinţilor, original şi copie.
- copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare
pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ
la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre
membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 18.00 (luni-vineri).

A doua etapă de înscriere
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare va avea loc în perioada 12-18 aprilie

pentru locurile rămase libere.
Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau

care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de
locurile disponibile.
PLANUL DE ȘCOLARIZARE: 5 clase – 132 locuri
Scoala Gimnazială nr.14 – 4 clase
Scoala Gimnazială nr.16 – 1 clase

Ziua porţilor deschise se organizează în data de 8.03.2018 intre orele 9.00 -13.00 în
corpul B (str. Agricultorilor nr.3).


