CE NE RECOMANDĂ :
Baza materială foarte bună, cadre didactice
bine pregătite;
Performanţe la concursurile şi olimpiadele
şcolare ;
Activităţi de pregătire, în cadrul şcolii, pentru
recuperare, dezvoltare şi performanţă;
Implicarea elevilor în activităţi prin proiecte
Erasmus +;
Organizarea programului „Şcoală după şcoală”
(After- School) ;
Toate clasele de învăţământ primar desfăşoară
cursurile în programul de dimineaţă.

ÎN CURÂND :
 Bază sportivă modernă
 Activități noi în programul AfterSchool
 Reabilitare local vechi

ÎNSCRIEREA LA CLASA
PREGĂTITOARE
DOCUMENTE NECESARE:

 cerere-tip de înscriere;
 copie după certificatul de naştere al copilului;
 copie după cărţile de identitate ale părinţilor/
tutorii legali;
 copie a documentului care atestă rezultatul
evaluării psihosomatice ( dacă este cazul)
 copia hotărârii judecătoreşti definitive din care
rezultă modul în care se exercită autoritatea
părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
în cazul părinţilor divorţaţi
Copiile sunt certificate conform cu
originalul de către secretariatul unităţii de
învăţământ, pe baza documentelor originale.

ETAPELE ÎNSCRIERII:
PROFESORII CLASELOR
PREGĂTITOARE :
Prof.înv.primar, GHIGA MIHAELA
Prof.înv.primar, IORDĂCONIU OTILIA
Prof.înv.primar, MĂRCUȚ LEONTINA
Prof.înv.primar, STAICU-PÎRVU DENISA

“Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea
este veselă şi nevinovată şi drept vorbind,
acesta-i adevărul.“
Ion Creangă

- Realizarea evaluării dezvoltării copiilor care
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie –
31 decembrie 2021 inclusiv (22 martie-27 aprilie)
- Completarea cererilor-tip de către părinţi/ tutori
legali, online sau la unitatea de învăţământ la care
solicită înscrierea copiilor (29 martie-28 aprilie)

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
- Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani
până la data de 31 august 2021 inclusiv au obligaţia
de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa
pregătitoare.
- Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv
pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa
pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este
corespunzător.
Pentru mai multe informații accesați
site-ul școlii noastre :
http://www.scoalasfnicolae.ro/

