


LA  CE  AJUTĂ CLASA  PREGĂTITOARE?

 Clasa pregătitoare ne ajută să

realizăm trecerea mai uşoară de la

activităţile specifice vârstei preşcolare

la activităţile şcolare;



IMPORTANŢA  CLASEI                                   

PREGĂTITOARE

 Clasa pregătitoare a fost gândită pentru copilul de 6 ani ca

un univers al poveştilor, al învăţării prin joc, nu un spaţiu

rigid al cunoaşterii, al constrângerii. Prin clasa pregătitoare,

copiii vor avea o perioadă de tranziţie, vor învăţa jucându-

se, tocmai pentru a li se da cele mai bune achiziţii pentru

urmarea învăţământului ulterior. Este un scop ce se

circumscrie aceleiaşi dorinţe de familiarizare a copilului cu

mediul şcolar.

 TOTUL  TREBUIE  FĂCUT  SUB  FORMĂ  DE JOC, iar 

aici intervine măiestria  celui care educă.



"ADEVĂRATUL DASCĂL ESTE CARACTERIZAT PRIN ACEEA CĂ

MINTEA SA SE MIŞCĂ ÎN ARMONIE CU MINŢILE ELEVILOR SĂI,

TRĂIND ÎMPREUNĂ DIFICULTĂŢILE ŞI VICTORIILE

INTELECTUALE DEOPOTRIVĂ.“ (J. DEWEY)

Prin abordarea activităţilor în formă integrată,

învăţătoarea organizează învăţarea ca un regizor, ca

un moderator, ajutându-i pe copii sa înţeleagă, să

accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii,

sentimente, să fie parteneri în învăţare.



CE  ÎNVAȚĂ COPIII LA CLASA 

PREGĂTITOARE

 Copiii din clasa pregătitoare au un program lejer și materii care le vor
face mai ușoară trecerea în clasa I.

Ca discipline vor avea:

• Comunicare în limba română (CLR)  - 5 ore

• Comunicare în limba străină – Limba engleză – 1 ora

• Matematică și explorarea mediului (MEM)- 4 ore

• Dezvoltare personală (DP) – 2 ore

• Arte vizuale și abilități practice (AVAP)- 2 ore

• Muzică și mișcare (MM) – 2 ore

• Educație fizică (EFS)- 2 ore

• Religie – 1 ora

• Optional “ Trăistuța cu basme și povesti”- 1  oră

TOTAL :19/ 20 ORE



CE ÎNVAŢĂ COPIII LA CLASA PREGĂTITOARE?

Continuturi

• CLR
• Acte de vorbire

• Elemente de construcție a comunicării

• LITERELE MARI DE TIPAR

• LITERELE MICI DE TIPAR

• SUNETE SPECIFICE LIMBII ROMANE

• *ELEMENTE GRAFICE CARE INTRĂ ÎN COMPONENȚA

LITERELOR DE MÂNĂ



CE ÎNVAŢĂ COPIII LA CLASA PREGATITOARE?

 Conținuturi

• MEM

• Numerele naturale 0-10 /*0-31

• Adunarea și scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2 unități/*1-5 unități

• Figuri și corpuri geometrice

• Unități de măsură –elemente pregătitoare

• Corpul omenesc

• Plante și animale

• Elemente intuitive privind

• FENOMENE ALE NATURII

• UNIVERSUL

• EFECTE OBSERVABILE ALE FORȚELOR

• ELECTRICITATE



CE  ABILITĂŢI  FORMEAZĂ  CLASA 

PREGĂTITOARE?

În cadrul clasei pregătitoare copilul îşi exersează noile abilităţi ale vârstei 

sale şi deprinde altele noi:

 Să comunice, să colaboreze, să stabilească relaţii  cu copii de aceeaşi 

vârstă şi cu adulţii din afara familiei;

 Să înveţe sistematic şi să gândească logic;

 Să-şi gestioneze singur timpul şi efortul;

 Să se adapteze la situaţii noi;

 Să aibă rezistenţă la frustrare;

 Să descopere care sunt consecinţele actelor sale, să şi le asume cu 

responsabilitate;

 Să se implice conştient şi creativ;

 Să-şi asume sarcini.



EVALUAREA

 Observatie sistematica

 Ȋnregistrarea evolutiei 

 Stimulare  verbala/simbolica, echivalentă viitoarelor 

calificative

 RAPORT DE EVALUARE FINALA – evidentiaza  nivelul 

dezvoltarii într-un anumit domeniu (realizat/în curs de 

realizare) - prima piesa a Portofoliului educational



METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2021 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, fara sa
mai realizeze evaluare psihosomatică la CJRAE . Copiii care au frecventat
gradinita si se incadreaza in aceasta categorie, se vor inscrie la scoala pe baza
unei recomandari eliberate de gradinita la care sunt inscrisi.Vor avea nevoie
de evaluare psihosomatica doar copiii care nu au frecventat gradinita sau cei
care sunt recent intorsi in tara si solicita inscrierea.

 În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc
6 ani după data de 31 decembrie 2021, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor
consilia părinții și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma
evaluării dezvoltării psihosomatice realizata de CJRAE .

 În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de
specialitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, personal de
specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo
unde este necesar. Planificarea evaluarii se va realiza in urma inregistrarii
cererilor depuse de parintsi va fi afisata si comunicata celor interesati.



ALEGEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CARE VA FI

ÎNSCRIS COPILUL

 Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la

școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ

solicitată. La aceeași școala se pot înscrie, și ulterior, se

înmatriculează și copiii care provin din alte circumscripții școlare,

inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu

prevederile prezentei metodologii.

 În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de

înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara

circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere , vor

fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în

conformitate cu prevederile prezentei metodologii.





CALENDARUL ÎNSCRIERII

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR

2021-2022

29 MARTIE- 28 APRILIE 2021

• Completarea cererilor-tip de inscriere de către părinți, online sau la unitatea
de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor se
face în intervalul orar 08:00-18:00 (luni-joi) si 08:00-17:00 ( vineri).

• Parintii pot suna la scoala pentru a fi programati intr-o anumita zi pentru
completarea cererii de inscriere.

– 22 MARTIE – 27 APRILIE 2021

Realizarea evaluării dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in
perioada 1 septembrie - 31 decembrie si eliberarea recomandarii
de catre gradinita pentru inscrierea in invatamantul primar (pentru copiii
care au frecventat gradinita) sau a recomandarii de inscriere eliberata de
CJRAE( pentru cei care nu au frecventat gradinita sauau revenit din
strainatate) .



Prima etapă:

10-11 MAI 2021

Procesarea de catre Comisia Nationala a cererilor-tip de inscriere , cu

ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea copiilor la scoala de

circumscriptie

11-18 MAI 2021

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din

cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor

părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât

școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de

înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și

specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al

unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru

candidații admiși în această fază.



21 MAI 2021

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar

Prahova a listei copiilor înscrişi, a numarului de locuri ramase libere si a

listei copiilor neinscrisi după prima etapă.

OFERTA  PENTRU ANUL  ȘCOLAR  2021-2022:

• LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” - 2 clase (46 elevi)

Prof. Înv. Primar - SANDU SILVIA

DINU CARMEN

• ȘCOALA GIMNAIALĂ ȚINTEA - 0,5 clasa (6 elevi)

Prof. Înv. Primar OPREA CRISTINA

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „DUMITRU  GHENOIU”- 1 clasa (20 elevi)

(POST VACANT)

• ȘCOALA  PRIMARĂ  DÂMBU - 0,5 clasa (5 elevi)



A DOUA ETAPĂ: 30 MARTIE –8 APRILIE

• Participa doar părinții ai căror copii nu au fost cuprinși

într-o școală în prima etapă.

• Părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea

urmând să se facă pe locurile rămase după prima etapă.

• Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru școlile

pentru care mai există locuri disponibile.

• 15 aprilie 2016 – afișarea listei finale a copiilor înscriși

la clasa pregătitoare



ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

o Cerere-tip de înscriere

o Copie şi original dupa actul de identitate al
parintelui/tutorelui

o Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

o Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică
corespunzătoare ( in cazul in care copilul nu a frecventat
gradinita sau s-a intors recent din strainatate)

o Recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare eliberata de
gradinita ( pentru copiii care implinesc 6 ani in perioada 1
septembrie-31 decembrie 2021

o Adeverinta medicala si dovada vaccinarii

o Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor
generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).



SFATURI UTILE PENTRU PĂRINȚI:

1. Nu pune presiune pe şcolar în ceea ce priveşte

performanţele sale (cel puţin nu din ciclul primar)!

Copiii trebuie să înveţe de plăcere, nu de teamă sau în

virtutea unei recompense promise. În primii ani de școală

cei mici trebuie să descopere o motivație interioară

pentru învățătură.

2. Ajută-l la teme! Fii alături de el şi explică-i

până îl simţi sigur pe el şi pe ceea ce a învăţat!

Va merge cu plăcere la şcoală, fără teama unui

calificativ prost.

3. Prietenii sunt probabil cel mai important factor în

procesul de acomodare cu mediul şcolar, indiferent de

vârsta copilului. Asigură-te că îşi face prieteni, lasă-l să

participe la zile de naştere, excursii şcolare sau să se

joace puţin în curtea şcolii după terminarea orelor.



4. Rutina de seară este foarte importantă pentru 

că asigură elevului un somn liniştit şi suficient de 

lung pentru a se odihni. 

5. Pregătiţi împreună hăinuţele,

pacheţelul cu mâncare şi cele necesare

şcolii încă de cu seara! Plecările de

dimineaţă trebuiesc asezonate cu pupici şi

îmbrăţişări, nu cu ceartă şi tensiune

cauzate de grabă.



Viața copilului trebuie să fie luminată și 
colorată !



VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LA ŞCOALA NOASTRĂ!


