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Nr. 211 / 26.02.2018 

INFORMAȚII  UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ClASA 

PREGĂTITOARE AN  ȘCOLAR 2018 - 2019 
 
 

În unitatea noastră vor funcționa în anul  școlar 2018 - 2019 - 2 clase pregătitoare  

astfel:  -  14 locuri la Scoala Gimnaziala ”Profesor Oprea Mihai” Negoiești  si 

      -  18 locuri la Școala Gimnazială ”Antonie Vodă”  Popești 
 
 

· La  nivelul  Scolii Gimnaziale ”Profesor Oprea Mihai” Negoiești  și Școala 

Gimnazială ”Antonie Vodă”  Popești nu există  posibilitatea  organizării  programului 

educational " Școala după  Școală" pentru clasa pregătitoare. 
 
 

  Actiunea intitulată  ,Ziua  porților deschise" dedicată părinților  ș i viitorilor  

elevi de clasa pregătitoare va avea loc în data de 07.03.2018,în intervalul orar 12,0      0 – 

13,00 la  Scoala Gimnazială ”Profesor Oprea Mihai” Negoiești  și pe data de 09.03.2018, 

în intervalul orar 10,0      0 – 11,00 la  Scoala Gimnazială ”Antonie Vodă”  Popești. 
 

 Calendarul înscrierii în învățământul p rimar: 

1. Prima  etapă  de înscriere  05.03.2018 - 23.03.2018.  Au  prioritate   copiii  

din  circumscripția  școlilor (afișata pe site-ul  școlii) 

2. 30.03.2018 - afișarea listelor copiilor înmatriculați în prima etapă. 

Nota: locurile ramase libere dupa înscrierea copiilor din circumscripție se ocupă de către 

cei din afara circumscriptiei. În cazul în care numărul de locuri este mai mic decât 

numărul de solicitări departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale și specifice 

(detaliate mai jos). 

A doua etapa de înscriere 12- 18.04.2018 pe locurile libere. 
 
 

Criterii generale: 

1.   existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

  2. existența unui document care dovedește că elevul este orfan de ambii părinți sau 

provine de Ia o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; 

          3. existența unui document care dovedește că elevul este orfan de un părinte sau 

provine dintr-o familie monoparentală; 

4. existența unui frate/a  unei surori a copilului, îmnatriculat/înmatriculată în  

unitatea  de învățământ Ia care se solicita înscrierea. 
 
 

Criterii specifice: 

1.   copilul se află în grija unei rude care locuiește în circumscripția/perimetrul  

școlii (situația va fi dovedită prin documente oficiale- mutație/ declarație notarială); 

        2.   locul de muncă al unui părinte/părinților se află în apropierea  ș c olii (adeverința 

de Ia locul de munca); 

 



 Înscrierile se vor face prin completarea unei cereri- tip la sediul unității de învățământ, 

Școala Gimnazială ”Prof. Oprea Mihai” Negoiești, de luni până vineri, în intervalul  

orar: 8, 00 – 18, 00. Cererea se poate descarca de pe site-ul școlii sau de la secretariatul școlii. 
 
 
Părinții  pot  obține  informații  legate  de înscrierea  copiilor  în  clasa pregătitoare  la 

numerele de telefon: 

0 800 816 236- telverde ( luni- joi lntre orele 8, 00- 16, 30, vineri între orele 8, 00 –
14, 30) sau 

0244 481100  - secretariatul Ș colii Gimnaziale (luni - vineri   între orele  

8, 00- 10, 00) 
 
 

       Conform art. 13, alin. g, din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 

pentru anul  școlar 2018 - 2019: ordinea în care se prezintă părinții pentru completarea  ș i 

validarea cererilor   tip  de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînsriere sau 

acordarea unei priorități Ia înscriere. 
 
 

În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1septembrie - 31decembrie 

2018 inclusiv înscrierea se face numai dacă dezvoltarea lor  psihosomatică este corespunzătoare 

(conform avizului specialiștilor CJRAE). Pentru evaluarea psihosomatică a copiilor, părinții vor 

depune o cerere la sediul unității școlare la care se dorește înscrierea copilului, în intervalul 01-

23.03.2018 sau la sediul CJRAE Prahova. 
 
 
La înscriere părinții vor avea asupra lor următoarele documente în original: 

•  carte de identitate; 

• certificat naștere copil; 

• viza de reședintă  (pe C. I., conform art.3, alin 3 din Metodologia de înscriere a copiilor în 

învățământul  primar,  pentru  anul școlar  2018-2019, aprobată  prin  OMEN 3242/ 

23.02.201g); 

• pentru părintii divorțați hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în 

care se exercita autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (art.3 din 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul  școlar 2018- 

2019, aprobată prin OMEN 3242 / 23.02.2018); 

• documente doveditoare pentru criteriile generale și specifice (unde este cazul); 

• rezultatul evaluării psihosomatice (acolo unde este cazul). 

La acestea  se adaugă o fotocopie a Cărții de identitate a părintelui ș i  a certificatului de naș 

tere al copilului. 
 
 

Conform art. 14, (1) în  situația în care cererea-tip de înscriere se completează  la 

sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor 

în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de 



înscriere din  școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se 

realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor 

asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de 

către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct 

în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie 

electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile 

vor informa părinții care se prezinta pentru înscriere despre situația aparută  și vor solicita 

acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o  semneze. 

Părinții vor fi informați  ca, după remedierea situației speciale, vor fi invitați  din nou la 

unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza 

cererii scrise depuse anterior,  prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit  din 

calculator. 

Conform art. 15, alin. 1, din Metodologia de încriere a copiilor în învățământul 

primar pentru anul  școlar 2018-2019: aplicația informatică nu permite înscrierea copilului 

la mai multe unități de învățământ. 

 

 
 
 
 

Director, 

Prof. Camelia GUȘĂ 
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