
INFORMAȚII UTILE PENTRU VIITORII ELEVI DE CLASA PREGĂTITOARE 

 

ÎNSCRIERI 

         Părinții pot completa cererile de înscriere la clasa pregătitoare 2020 în doua etape:  

 
  etapa I: 4 - 23 martie 2020; 

  etapa a II-a: 23 - 30 aprilie 2020. 

 

     Cererile pot fi completate online sau la unitatea de învățământ, iar validarea acestora se va face  

                                 la școală, zilnic, în intervalul orar 8.00 - 18.00 (de luni până joi), respectiv 8.00 - 17.00 (vineri). 

 

 



ETAPA I: 4 - 23 martie 2020  

Afișarea, în unitatea de învățământ și pe site-urile Inspectoratului școlar și al scolii, a candidaților înmatriculați în prima 

etapa de inscriere, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă se va face la data 

de 1 aprilie 2020. 

           
          ETAPA A II-a: 23 - 30 aprilie 2020 
 

  Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni 
  exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa 
  anterioară sau care nu au participat la prima etapă 

           7 mai 2020 - afişarea, la unitatea de învăţământ, a  listei finală a copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. 

 

ATENȚIE! 

 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligația de a înscrie copiii 

în învățământul primar, în clasa pregatitoare. 

 

 Cei ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să îşi înscrie 

copiii în învăţământul primar, clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este 

corespunzătoare. 

 

 Părinții copiilor care împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru 

înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 sau ai celor pentru care dezvoltarea psihosomatică nu 

poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitore vor fi consiliaţi în vederea înscrierii celor mici la 

grădiniţă în grupa mare. 



EVALUAREA PSIHOSOMATICA 

 
 

     Evaluarea psihosomatică va avea loc în perioada 26 februarie - 20 martie 2020.  

 

Programul evaluării psihosomatice și lista instituțiilor în care se realizează evaluarea psihosomatică a copiilor solicitată de către 

părinți, pot fi consulate aici . 

 

LEGISLAȚIE: 

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar si Calendarul de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 pot fi 

consulate aici . 

 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE CLASA PRAGATITOARE, AN SCOLAR 2020 -2021 
 

 nr. clase alocate la clasa pregătitoare: 3 

 nr. elevi: 75 

 

 

 

http://www.scoala28gl.ro/wp-content/uploads/2012/06/Proiect_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2013_dezbatere_publica_f.pdf
http://www.scoala28gl.ro/wp-content/uploads/2012/06/Proiect_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2013_dezbatere_publica_f.pdf


OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI BOTEZ” PENTRU CLASA PREGĂTITOARE  

                                                              ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 
 

ARII CURRICULARE DISCIPLINE NR. 
ORE 

 

Limbă şi  comunicare 
 

Comunicare în limba română  
 

5 

Limba engleză 
  

1 

Matematică și științe ale naturii Matematică și explorarea mediului  
3 

    1 Stiinte ale naturii 

Om şi societate Religie 
 

1 

Educație fizică, sport și sănătate Educație fizică 2 

Muzica si miscare 2 

Arte 

Tehnologii Arte vizuale si abilități practice 2 

Consiliere și orientare Dezvoltare personală 
 

2 

Nr.  ore pe săptămână 
 

 19 

 
 
 
 



IMAGINI DIN SĂLILE DE CLASE PREGĂTITOARE UNDE VOR STUDIA COPIII  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

 
 

 



                   

 

 

         



       
 

 



CIRCUMSCRIPTIA ȘCOLARĂ 
 
 

STR. LUGOJANA 

CALEA VITAN NR. 152 - 234 (NR. PARE), NR. 207 - 235 (NR. IMPARE) 

STR. MUREȘANA 

ALEEA ADRIAN CîRSTEA 

STR. RÂMNICU VALCEA NR. 19 - 33 (NR. IMPARE), NR. 12 - 30 (NR. PARE) 

BD. RÂMNICUL SARAT NR. 10 - 26 (NR. PARE), NR. 19 - 33 (NR. IMPARE) 

STR. BAIA MARE 

STR. DANUBIU NR. 1 - 14 

ALEEA FLORIN CIUNGAN 

STR. RĂCARI 

STR. CRIVĂȚULUI 

STR. GHEORGHE BOGDAN TUDOR 

ALEEA JIENEASCĂ 

DRUMUL ÎNTRE VII 



STR. DRUMEȚULUI 

STR. DETAȘAMENTULUI 

STR. SG. VASILE GHEORGHIEV 

STR. DISCULUI 

STR. ȘTIUBEI 

STR. DOLIEI 

STR. LT. MAREȘ SCARLAT 

STR. VOINEASA 

STR. PISCUL ROCHIȚEI 

STR. DRUMEAGULUI 

STR. VĂILOR 

INTR. VĂILOR 

SPLAIUL UNIRII NR. 227 - 275 (NR. IMPARE) 

STR. SEBEȘANA 

 

 

 



 

CRITERII  SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

-  
Nr. 
crt. 

 
Criteriul  specific 

 

Lista documentelor care să dovedească 
îndeplinirea criteriului 

 
1.  Domiciliul bunicilor se află în circumscripția 

unității școlare si acestia se ocupa de ingrijirea 
copilului 
 
 

C.I și copie C.I. bunici, dovadă grad rudenie și declarație 
pe propria răspundere părinte 

2.  Locul de muncă al părinților sau cel puțin al 
unuia dintre ei se află în circumscripția unității 
școlare 
 
 

Adeverință  de la locul de muncă al părinților 

3.  Părinții copilului sau cel puțin unul dintre ei au 
fost elevi/a fost elev al unitătii școlare 
 
 

Adeverință de absolvire/adeverinta de la unitatea de 
învățământ 

 

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă, 07.03.2020, de la 09.30 la 14.30, școala noastră organizează „Ziua  porților deschise”, 

zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor 

pregătitoare și pot purta discuții cu directorii si cu personalul unității de învățământ implicat în această 

activitate. 

 

 

Â 


