Beiratkozás:
március 29. – április 28.
a líceum titkárságán,
(Dunării u. 57 sz.)



hétfő - csütörtök: 8.00 – 18.00
péntek: 8.00 – 17.00

Szükséges iratok:
 borítékos irattartó
 típuskérvény
 gyermek
születési
bizonyítványa
(fénymásolat és eredeti)
 szülő(k) személyazonossági
igazolványa (fénymásolat és eredeti)
 igazolás arról, hogy a gyermek
közösségbe mehet (igazolás arról, hogy
nincs fertőző betegsége)
 válási határozat (szükség esetén, amiből
kitűnik a gyermek lakhelye, fénymásolat
és eredeti)




Azok a szülők akiknek gyermeke 2020.
szeptember 1. és december 31. között tölti
be 6. életévét, beírathatják gyermeküket az
elemi oktatás előkészítő osztályába az
óvónő ajánlólevele alapján.
Azok a szülők, akiknek a gyermeke nem
járt óvodába, vagy más országból érkezett
haza, a Megyei Oktatási Erőforrás- és
Tanácsadó Központtól (Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională) kell
kérje a jóváhagyást.

TÁJÉKOZTATÓ
a
2021-2022
tanévben induló
előkészítő osztályokról

Törvényes előírások:

Kínálatunk:

1/2011-es Tanügyi Törvény

-



Az elemi oktatás az előkészítő- és az I-IV.
osztályokat foglalja magába

3473/10.03.2021-as Tanügyminiszteri Rendelet





1 hagyományos rendszerű, román
tannyelvű osztály ( 9 hely)
(Libertăţii tér)

-

1 Step by Step rendszerű, magyar
tannyelvű osztály (22 hely)

A törvény értelmében az elemi oktatás
kötelező
Azok a szülők, akiknek gyermeke
augusztus 31.-ig betölti 6. életévét, a
törvény és jelen metodológia értelmében,
kötelesek beíratni gyermeküket az elemi
oktatás előkészítő osztályába.
Azok a szülők akiknek gyermeke 2021.
szeptember 1. és december 31. között tölti
be 6. életévét, beírathatják gyermeküket az
elemi oktatás előkészítő osztályába az
óvónő ajánlólevele alapján.

Mi indokolja az előkészítő osztály
működését?

(Petőfi Sándor u.)
-

3 hagyományos rendszerű, magyar
tannyelvű osztály (66 hely)

 felszámolja
készséghiányokat;

az

előforduló

 megfelelő

szintre
hozza,
éskiegyenlíti
az
iskolába
kerülő
gyermekek eltérő készségszintjét;

 kialakítja az olvasás, írás és
számolás előfeltételeit;



(Irinyi János u., Libertăţii tér, Petőfi
Sándor u.)

az
iskolai
kudarcok
megelőzhetőek,
időben,
együttesen
közbelépve megelőzhető a diszlexia, a
diszgráfia;

 Jól
felkészült,
többéves
tapasztalattal rendelkező pedagógusok;

 kellő odafigyeléssel elkerülhető,
hogy a gyermekeknél magatartási
probléma és tanulási nehézség alakuljon
ki;

 Az
előkészítő
osztályos
gyermekeknek és a sajátos oktató-fejlesztő
munkának megfelelő speciális iskolai
bútorzat;
 Gazdag,
eszközök;

változatos

didaktikai

 Iskolapszichológusi
szaktanácsadás;
 Változatos, eredményes tanórai és
tanórán kívüli tevékenységek;

 a foglalkozások egyéniesített
kiscsoportos formában zajlanak;
 az egyéniesített kiscsoportos
foglalkozásokon
a
gyerekek
a
készségszintjükhöz igazított feladatokat
kapnak;
 Rövid, cselekvésbe ágyazott,
játékos
feladatokkal,
valamennyi
érzékszerv bevonásával az alapkészségek
megszilárdíthatók;

