
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 ”SFÂNTUL BARTOLOMEU” BRAȘOV MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

____________________________________________________________________________________________

STR. LUNGA NR.229; CP 500051 BRAŞOV ; TEL 0268510457/0368421802 FAX:0268510459 ; E-MAIL - scoala14bv@yahoo.com
CUI 29341294, WEB: scoala14brasov.ro

Înscrierea la şcoală în clasa pregătitoare
Clasa pregătitoare este o perioadă de trecere de la nivelul de pregătire la grădiniţă, la şcoală,

perioadă în care copiii care au împlinit vârsta permisă prin lege, se acomodează cu mediul şcolar, cu
cerinţele acestuia, cu noul mod de pregătire pentru viaţă.

Procedura de înscriere:

La Şcoala Gimnazială nr.14 "Sfântul Bartolomeu" Braşov, funcţionează patru clase pregătitoare în
Corpul B (Str.Agricultorilor nr.3) şi una la Corpul C (Str.Fagurului) din Stupini.

Familiile care locuiesc în zona arondată şcolii noastre (vezi lista ataşată), cu copiii care împlinesc
vârsta de  6 ani până la 31 august 2019 inclusiv, se înscriu normal, iar cei care împlinesc 6 ani între 1
septembrie şi 31 decembrie 2019, vor efectua o evaluare psihosomatică, după care, dacă vor avea un
rezultat pozitiv, se vor putea înscrie.

În situaţia în care părintele nu optează pentru evaluarea psihosomatică sau în cazul în care copilul
nu a primit avizul pozitiv în urma evaluării, atunci acesta va fi înscris în învăţământul preşcolar grupa
mare.

Cererea de înscriere online - se regăsește pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Brașov
începând cu data de 04.03.2019.

Atenţie! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în
unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți
înscrierea cu dosarul copilului, în vederea validării acestuia. Formularul vă permite doar să vă prezentați
la Secretariatul Școlii cu datele copilului pre-completate, scutind timpul de așteptare al dumneavoastră și
al celorlalți părinți.

Informații relevante:

 Ordinul 3181/18.02.2019 – privind aprobarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a
copilului din învățământul primar pentru anul 2019-2020

 Ordinul 3181 – privind aprobarea metodologiei de înscriere, completare și valorificare a
raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

PLAN ȘCOLARIZARE 2019-2020

Acte necesare pentru înscriere:
 cerere de înscriere tip de la secretariatul școlii
 copiile și originalul cărților de identitate ale părinților
 copie și original certificat de naștere al copilului
 hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se execută autoritatea părintească

și unde a fost stabilită locuința minorului
 evaluarea dezvoltării psihosomatice (după caz)
 dovada îndeplinirii criteriilor de departajare (pentru înscrierea la o altă școală decât cea de

circumscripție)
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http://www.isjbrasov.ro/index.php/inscriere-inv-primar/anunturi-noutati
http://scoala14brasov.ro/wp/wp-content/uploads/2019/02/calendar.pdf
http://scoala14brasov.ro/wp/wp-content/uploads/2019/02/metodologie.pdf
http://scoala14brasov.ro/wp/wp-content/uploads/2019/02/Plan_scolarizare_clasa_pregatitoare_2019-2020.pdf

