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 Etapa a II-a  

     30 martie – 8 aprilie 

         *Completarea de către 
părinţi, la unitatea de învăţământ 
la care se solicită înscrierea 
copiilor, a cererilor-tip de 
înscriere. 

     15 aprilie  

       * Afişarea la fiecarea unitate 
de învăţămât a listelor finale ale 
copiilor înscrişi în clasa 
pregătitoare 

 

 

Cadrele didactice care vor prelua 
clasele pregătitoare în anul şcolar 

2016-2017 

 *Prof. înv. primar   

MOCANU Lenuța 

 * Învățătoare   

BĂDEANU Olga 

*Prof. înv. primar   

LUNGU Adina 

 

 

Program secretariat pentru 
depunerea cererilor-tip de 

înscriere  

22 februarie 

       * afişarea  numărului  de clase pregatitoare 

alocate 

       * afişarea programului de evaluare a 

dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de 

părinţi şi a instituţiilor în care se realizează 

evaluarea 

26 februarie 

        * “Ziua porţilor deschise” 

26  februarie -ora 11 la Şcoala Gimnazială 

“Mihai Viteazul” -întâlnire cu părinţii  

     *Întâlnire pentru informarea şi consilierea 

părinţilor copiilor din grădiniţă care vor veni în 

clasa pregătitoare în anul şcolar 2016-2017 

23 februarie—16 martie 

     * Evaluarea nivelului de dezvoltare 

psihosomatică 

23 februarie-17 martie 

    * Comunicarea rezultatului evaluării 

psihosomatice 

29 februarie-18 martie  

     *Completarea de către părinţi, la unitatea de 

învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor, a 

cererilor-tip de înscriere. 

25 martie-26 martie 

     *Afişarea în unitatea de învăţămât a 

candidaţilor admişi, a numărului de locuri libere 

după prima etapă  

De ce să alegi această 

şcoala? 

Alege această şcoala pentru : 

 

 profesionalismul cadrelor didactice 

 experienţa didactică 

 metodele moderne de predare –

învăţare folosite 

 

 activităţi extracurriculare variate 

 dotarea claselor cu mobilier  

individual, ergonomic, adaptat  

partiularitatilor de vârstă ale copilului 

 

 rezultate foarte bune la  

     olimpiadele şi concursurile şcolare  

 

 clubul de lectură 

 parteneriate cu şcoli din alte ţări 

 modernizare și dotare cu 

echipamente IT prin programul 

Regio anul 2015 

 spații speciale destinate claselor 

pregătitoare 

Graficul de înscriere la  

clasa pregătitoare  


