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ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2020

1) Numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2020-2021:
Secția română – trei clase respectiv 75 locuri
Secția germană – o clasă respectiv 25 locuri (testarea se va efectua după perioada
de înscriere la o dată anunțată ulterior de către comisia de înscriere)
 Nu sunt locuri disponibile la clasa I.
 Nu există posibilitatea organizării programului „Școală după școală” în unitate.
2) Program de înscriere:
 Etapa I : în perioada 4 martie – 23 martie 2020
 Luni-joi în intervalul orar 800 -1800
 Vineri în intervalul orar 800 -1700
 Cererile de înscriere în clasa pregătitoare completate online se validează
obligatoriu la uniatea de învățământ unde se dorește înscrierea copilului.
 Afișarea candidaților înmatriculați și a locurilor rămase libere după
Etapa I : 1 aprilie 2020
Etapa a II-a : în perioada 23 aprilie – 30 aprilie 2020
 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși la clasa pregătitoare 7 mai
2020
3) Acte necesare:
 Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare
 Copie și original după actul de identitate a părintelui/tutorelui legal
(părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă
din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a
fost stabilită locuința minorului)
 Certificatul de naștere a copilului- copie și original
 Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică
corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare – doar dacă
copilul nu are vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie
2020
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau
specifice (acolo unde este cazul)

Alte informații:
 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale Metodologiei de
înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. (conf.
Art.5)
 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2020 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. (conf.
Art.6)
 Potrivit metodologiei, au prioritate copiii care sunt în circumscripția școlii,
adică locuiesc pe străzile arondate școlii (prin domiciliu se înțelege inclusiv
reședință). În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții
care au domiciliul în afara circumscripției școlare, este mai mare decât numărul
de locuri rămase neocupate, unitatea de învățământ va aplica criterii de
departajare generale și specifice.
Sălile de clasă distribuite claselor pregătitoare

