Înscriere:
29. martie – 28. aprilie
la secretariatul liceului,
(Str. Dunării nr. 57)



luni – joi: orele 8.00 – 18.00
vineri: orele 8.00 – 17.00

Acte necesare:
 dosar plic
 cerere tip
 certificatul de naştere al copilului
(xerocopie şi originalul)
 actul de identitate al părinţilor (xerocopie
şi originalul)
 adeverinţă medicală de intrare în
colectivitate (aviz epidemiologic)
 sentință de divorț de unde reiese
domiciliul copilului (xerocopie și
originalul)




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
cu
recomandarea
educatoarei.
Evaluarea dezvoltării copiilor se
efectuează de către Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională
(CJRAE) doar în situația copiilor care nu
au frecventat grădinița sau care s-au
întors din străinătate.

INFORMARE
privind

înscrierea în
clasele pregătitoare
din anul şcolar
2021-2022

Prevederi legale:
Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011







Oferta şcolii:
-

Învăţământul primar cuprinde clasa
pregătitoare şi cls. I-IV

Ordin al MEC nr. 3473/10.03.2021.

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 cu recomandarea educatoarei.

1 clasă tradiţională cu limba de
predare română ( 9 locuri)
(Pţa.Libertăţii)

-

Învăţământul primar este învăţământ
obligatoriu
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,
în conformitate cu prevederile legii și ale
prezentei metodologii.

Ce justifică funcţionarea claselor
pregătitoare?
 elimină

eventuala
deprinderi;

3 clase tradiţionale cu limba de
predare maghiară (66 de locuri)
(Str. Irinyi János, Pţa. Libertăţii, Str.
Petőfi Sándor)

 Cadre didactice bine pregătite, cu
bogată experienţă didactică;
 Mobilier şcolar adecvat elevilor
din clasa pregătitoare şi
specificului
activităţii didactice din aceste clase;


 Activităţi şcolare şi extraşcolare
variate şi eficiente;

ale

unor

aduce la nivel corespunzător şi
compensează gradul de dezvoltare diferit
al deprinderilor copiilor de vârstă şcolară;



formează premisele deprinderilor de citire,
scriere şi calcul;



eşecul şcolar poate fi prevenit, intervenind
în timp, dislexia şi disgrafia poate fi
prevenită;



cu suficientă atenţea pot fi evitate apariţia
tulburărilor de comportament şi greutăţile
în formarea deprinderilor de învăţare la
elevi;



activităţile se desfăşoară individualizate,
pe grupe mici;



în cadrul activităţilor individualizate pe
grupe mici, elevii primesc sarcini
corespunzătoare nivelelui propriu de
dezvoltare a deprinderilor;



prin activităţi scurte, bazate pe acţiune şi
joacă, prin antrenarea fiecărui organ de
simţ deprinderile de bază pot fi întărite;

Materiale didactice bogate, variate;

 Consiliere psiho-pedagogică de
către psihologul şcolii ;

lipsă



1 clasă Step by Step cu limba de
predare maghiară (22 de locuri)
(Str. Petőfi Sándor)

-




