COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
“CAROL I”
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

CLASA PREGATITOARE – 30 DE LOCURI
23FEBRUARIE – 02 MARTIE - ,,ZILE A PORTILOR DESCHISE”

27 februarie – 16 martie 2017
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri),
respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Nu avem alocată circumscripție școlară.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :
- Cerere-tip de înscriere
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
- Certificatul de naştere al copilului
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei
pregătitoare (acolo unde este cazul).
- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este
cazul).
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la
părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul
de locuri libere vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE
,,(2) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care
provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației
copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare
este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a
numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil:
 se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2)
 apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii
 în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. 2

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA
ARGES
COMISIA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA A PRESCOLARILOR IN
VEDEREA INSCRIERII IN CLASA PREGATITOARE
IN ANUL SCOLAR 2017/2018
Presedinte: prof. psiholog Nadia Pavel – tel 0726904433
Membri: prof. psiholog Alina Lacatusu
prof. psiholog Anca Slonaru
PERIOADA DE EVALUARE: 22.02.2017 – 14.03.2017 PROGRAM: 10.00 – 14.00
SCOALA GIMNAZIALA ,,THEODOR AMAN” CAMPULUNG (fosta Scoala nr. 7
Campulung)
EVALUAREA SE FACE DOAR CU PROGRAMARE LA NUMARUL DE
TELEFON AL PRESEDINTELUI COMISIEI.
Acte necesare parintilor pentru evaluarea psihosomatica a copiilor in
vederea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018
Copiii insotiti de parinte/tutore legal instituit se vor prezenta la centrul unde a fost
facuta in prealabil programarea, in vederea realizarii evaluarii dezvoltarii psihosomatice,
cu urmatoarele documente:
-actul de identitate al parintelui/tutorelui legal instituit – in original si o copie
xerox;
-certificatul de nastere al copilului in original si o copie xerox;
-actul care atesta calitatea de tutore legal instituit, daca este cazul, in original si o
copie xerox;
-o adeverinta de la medicul de familie/pediatru(cu numar de inregistrare si datata)
care atesta faptul ca prescolarul este”apt pentru scoala”. Adeverinta medicala va fi
prezentata Comisiei de evaluare in ziua evaluarii copilului - in original.

