Înscrierea în învățământul primar 2017-2018

LA NIVELUL ŞCOLII NOASTRE ESTE PREVĂZUT ÎN
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR
2017-2018 UN NUMĂR DE 29LOCURI CLASA
PREGĂTITOARE
Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
 Copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
 La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1
septembrie -31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării
psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare.
Acte necesare pentru înscriere








I.PENTRU COPII DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ A ŞCOLII
1. Dosar plic
2. Cerere tip de la unitatea noastră şcolară
3. Actele de identitate ale părinţilor (tutorelui legal) – original
4. Certificatul de naştere al copilului - original
5. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare
pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul)

 II.PENTRU COPII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ A ŞCOLII






1. Dosar plic
2. Cerere tip de la unitatea noastră şcolară
3. Actele de identitate ale părinţilor (tutorelui legal) – original
4. Certificatul de naştere al copilului – original
















5. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru
parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul)
6. Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (acolo unde este
cazul)
a. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului;
b. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii
părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru
de plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii
părinţi;
c. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur
părinte;
d. Existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în
unitatea noastră de învăţământ (certificat de naştere şi adeverinţă elev).
 7. Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice (acolo unde este
cazul):

 a. Copilul locuieşte cu bunicii, care au domiciliul în circumscripţia noastră
Calendarul de înscriere
Prima etapă 27 februarie-16 martie
A doua etapă 24-30 martie

