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ÎNSCRIERE CLASA PREGATITOARE  , AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE IN CLASA PREGATITOARE 

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021,  

2. La solicitarea părinților înscrierea copiilor  care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 

septembrie - 31 decembrie 2021, daca  nivelul lor de dezvoltare este corespunzător  

3.  In situația copiilor care împlinesc  6 ani pana la 31.august 2021 si au frecventat grădinița 

înscrierea la clasa pregătitoare  se face la solicitarea scrisa a părinților , în baza recomandării 

eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar  

4. Orice alta situație va fi rezolvata de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al 

elevului si în conformitate cu cadrul legal 

 

Cele mai importante date din calendar sunt: 

17.03.2021 : Afișarea circumscripțiilor școlare, a programului de completare a cererilor de înscriere, 

a programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor (solicitata de parinti) si a 

unitatilor/instituțiilor in care se realizează evaluarea; 

 18.03.2021 :  Anexa 2 - Evaluarea copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 sept.-31 dec. 2021 

inclusiv si care ,  

- nu au frecventat  grădinița  

- s-au întors din străinătate  

 19 .03.2021: Afișarea criteriilor specifice privind înscrierea in clasa pregătitoare  ; 

22.03.-27.04.2021 : Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în  perioada 1 

septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea  recomandării pentru înscrierea în învățământul 

primar 

Pentru copiii care au frecventat grădinița 

● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru 

obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare  

● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a 

recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;  

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate 

● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți 

pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1);  

● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea 

programării pentru participarea la evaluare; 
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29 04. 2021 :Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele 

evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de 

la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE 

29 03.–28 04.2021:Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ 

reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; 

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitateade învățământ la care solicită înscrierea 

copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz,respectiv a declarației pe 

proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; 

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică. 

 

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE 

UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT LE APLICA ATUNCI CÂND 

SUNT MAI MULTI COPII PE LOC? 

I. Criterii generale: 

1. existenta unui certificat medical de încadrare in grad de handicap a copilului; 

2. existenta unui document care dovedește ca este orfan de ambii parinti. Situatia 

copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament 

familial se asimilează situației copilului orfan de ambii parinti; 

3. existenta unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte; 

4. existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de 

invatamant respectiva. 

II. Criterii specifice 

•  Sunt aplicate după criteriile generale si numai daca acestea nu reușesc sa faca 

departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie. 

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII? 

•  Cerere-tip de înscriere- care se completează la secretariatul unității 

•  Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui lega 

•  Certificatul de naștere al copilului 

•  Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei 

pregătitoare  (acolo unde este cazul). 

Alte documente care sa ateste îndeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este 

cazul). 
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                     UNDE SE ORGANIZEAZA CLASA PREGATITOARE? 

 

•  Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar. 

• Clasa pregătitoare se organizează în spatiile școlilor, în functie de situatia particulara a fiecărei 

unități de învățământ. 

•  Pentru informarea părinților si a publicului interesat si pentru a permite parintilor luarea unor 

decizii în cunoștința de cauza privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare 

unitate de învățământ va pune la dispoziție si informații referitoare la locul de desfășurare a 

activității corespunzătoare clasei pregătitoare 

 

 

CE FEL DE ACTIVITATI SE VOR DESFASURA LA CLASA 

PREGATITOARE? 

La clasa pregătitoare nu există manuale. Există un set de fişe de lucru, construite pe unităţi tematice, 

la care se pot adăuga, desigur şi alte materiale auxiliare, în funcţie de modul în care îşi proiectează 

activitatea fiecare profesor. 

 Copiii îsi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea 

numerelor si a literelor, vor învăța sa observe mediul înconjurător si sa interacționeze cu ceilalti 

copii, prin jocuri didactice, activități în echipa, activități de descoperire, prin desen sau muzica. 

Se vor face mai multe ore de mișcare (doua ore de Educație fizica + doua ore de Muzica si mișcare). 

 

Informații pentru părinți 

Sălile în care se vor desfășura orele de curs sunt dotate special pentru clasa pregătitoare,fiecare elev 

va beneficia de mobilier nou ,corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice clasei si un 

bogat material didactic pus la dispoziție prin program guvernamental . 

Resursa umana, învățătorii care vor preda la clasă ,sunt cadre didactice cu o temeinica pregătire de 

specialitate si didactică și vor fi pregătiți fiecare prin programe specifice organizate la nivelul 

inspectoratului școlar pentru a-și forma competențe și deprinderi necesare predării la clasa 

pregătitoare.  
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DIRECTOR  

PROF. Măciucă Alin Marian  

 

 

Unitatea  de 
Învățământ- 
circumscripție 
înscriere  cls. 
pregatitore  

Localitatea Adresa 
unitatii de 
învățământ 

Numarul de cls. 
pregatitoare 
pentru anul 
scolar  2021-2022 

Obs. 

SCOALA 
GIMNAZIALA 
SPULBER 

COM . SPULBER SATE 
ARONDATE :  

 CARSOCHESTI 
 SPULBER  

 JUD. 
VRANCEA/ 
COM. 
SPULBER 
 
 

Scoala gimnaziala 
Spulber -0,5  
Scoala Primara 
Carsochesti-0,33 
 

 

Unități de învățământ  Nr . 
clase  

Numar locuri  

Scoala Gimnaziala Spulber  0,5 4 
Scoala Primara Carsochesti 0,33 7 


