
 

 

 

 

       Actele necesare înscrierii: 

 

• Cerere-tip de înscriere 

• Copie şi original dupa  actul  de  identitate al 

parintlor/tutorilor 

• Copie şi original al certificatului de naştere al 

copilului 

• Documentul care atestă dezvoltarea 

psihosomatică corespunzătoare ( in cazul in care 

copilul nu a frecventat gradinita sau s-a intors 

recent din strainatate) 

• Recomandarea de inscriere in  clasa 

pregatitoare eliberata de gradinita ( pentru copiii 

care implinesc  6 ani in perioada 1 septembrie-31 

decembrie 2021 

• Adeverinta medicala si dovada vaccinarii  

• Alte documente care să ateste îndeplinirea  

criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde 

este cazul).  

 

    Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?                                        

 

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la  

31 august 2021, inclusiv. 

•  La solicitarea părinţilor- copiii care împlinesc 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 

decembrie 2021, inclusiv, dacă recomandarea 

gradinitei atestă pregătirea pentru parcurgerea cu 

succes a clasei pregătitoare sau document 

eliberat de CJRAE care atestă dezvoltarea 

psihosomatică corespunzătoare (in cazul in care 

copilul nu a frecventat gradinita sau s-a intors 

recent din strainatate). 

• Orice altă situaţie va fi rezolvată de către 

inspectoratele şcolare, în interesul educaţional  

al elevului şi în conformitate cu cadrul legal 

. 

 

          Care este calendarul de înscriere? 

  

         Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a 

doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o 

unitate de învăţământ, după prima etapă.  

 

A. Prima etapă:  

 

29 martie – 28 aprilie 2021 
 - de luni până joi, între orele 08:00–18:00 

 - vineri, între orele 08:00 - 17:00 

 - părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către 

unitatea de învăţământ. 

 

20 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-

urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, 

după prima etapă si a locurilor ramase libere  

 

B. A doua etapă:  

 

21 mai – 3 iunie  
• 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.  

• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia 

copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după 

fiecare etapă de înscriere. 

4 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ  a listelor 

finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

 

                         Ce este clasa pregătitoare? 

 

 

 Un loc de întâlnire şi de  împrietenire cu 

alţi copii; 

 Un loc de joacă; 

 Un spaţiu diferit de familie, unde copilul  

învaţă să nu mai fie centrul atenţiei; 

 Un spaţiu de învăţare  sistematică şi de 

experienţă socială. 

 

 

 

 

 

AICI, copilul: 

 

 

 Nu are teme, nu este evaluat cu  

calificative sau note; 

 Are un program lejer, centrat  

pe nevoile de învăţare ale vârstei     sale; 

 Dispune de o educaţie centrată pe 

socializare, pe dezvoltare emoţională, 

 pe joc şi bucuria de a afla lucruri noi; 

 Are colegi cu care se poate juca, 

cu care 

 poate învăţa să  socializeze, fără a fi în 

competiţie.  

                                                                                                                                                      



 

 

 
 

             

 

 
 

 
   
 

“Întreaga artă a instruirii 

constă în capacitatea de a 
trezi curiozitatea naturală 

a minţilor tinere cu scopul 

de a-şi satisface această 
curiozitate ulterior” 

 

Anatole France 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 
 

OFERTA  PENTRU ANUL  ȘCOLAR 

2021-2022: 

 

• LIC. TEHN. “C-TIN CANTACUZINO”- 2 clase (46 elevi) 

 

Prof. Inv. Primar- SANDU SILVIA 

                             DINU CARMEN 

• SCOALA GIM. TINTEA- 0,5 clasa (6 elevi) 

Prof. Inv. Primar OPREA CRISTINA 

 

• SCOALA GIM. „D. GHENOIU”-1 clasa (20 elevi) 

(POST VACANT) 

 

• SCOALA PRIMARA DAMBU- 0,5 clasa (5 elevi) 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic “Constantin    

Cantacuzino”, 

Școala Gimnaziala Țintea, 

Școala Gimnaziala  ”Dumitru 

 Ghenoiu”, 

Scoala Primară Dâmbu 

ORAȘUL BĂICOI 
 

         

 
CLASA PREGĂTITOARE 

 

An școlar 2021-2022 
 

       

  

      


