SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU
COMUNAL LEHLIU, JUD.CALARASI

- INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR 2016Clasa pregatitoare-CP si clasa I, an scolar 2016/2017

1. Informatii pentru parinti:
Clasa pregatitoare va functiona in localul scolii din localitatea Lehliu, intr-o
sala special amenajata, dotata corespunzator cu mobilier adecvat varstei, cu material
didactic specific, procurat prin ISJ Calarasi.
Numar clase :1; numar locuri: 26.
Invatatoarea care preia clasa pregatitoare este cadru didactic
calificat, titular al scolii, cu grad didactic II – dna Trandafir Stanica
Clasa I - inv.gr.did.I- Popa Staniela
“Ziua portilor deschise” cand puteti vizita scoala, clasa, puteti discuta cu
personalul unitatii de invatamant – 2 martie 2016.
In perioada 22 febr. – 4 martie 2016 in cele doua gradinite (Lehliu si
Sapunari), se organizeaza intalniri pentru informarea parintilor copiilor din
gradinite care vor fi cuprinsi in invatamantul primar in an scolar 2016/2017.
23 februarie – 16 martie 2016 – Realizarea evaluarii nivelului de
dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care parintii solicita inscrierea cu un
an mai devreme a copiilor in invatamantul primar (ziua rezervata scolii noastre
o veti afla de la doamnele educatoare).
Acte necesare inscrierii in CP sau clasa I:
Cerere-tip de înscriere
Copii dupã actul de identitate al pãrintilor /tutorelui legal
Certificatul de naștere al copilului

Documentul care atestã dezvoltarea psihosomaticã corespunzãtoare pentru parcurgerea
clasei pregãtitoare (unde este cazul)
Alte documente care sã ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde
este cazul).

CALENDARUL INSCRIERII:
- In clasa pregatitoare:
Înscrierile vor avea loc la secretariatul Scolii Gimnaziale nr.1 Lehliu, în douã etape. La
etapa a doua participã doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învãțãmânt, dupã
prima etapã.

A.Prima etapã: 29 februarie-18 martie 2016 -completarea de catre parinti a cererilor-tip de
inscriere (la secretariatul scolii Lehliu sau online)
25 – 26 martie 2016 – afisarea in unitatea scolara si pe site a candidatilor
inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a copiilor ramasi neinscrisi dupa
prima etapa
B. A doua etapã: 30 martie – 8 aprilie 2016 – depunerea cererii-tip de inscriere la secretariat
pentru copiii care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in prima etapa sau
care nu au participat la prima etapa.
15 aprilie 2016 – afisarea listei finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare
- Calendarul inscrierii in clasa I a copiilor de 7 ani până la 31.08.2016 care nu au fost
inscrisi in invatamantul primar in an sc.2015/2016 si ai caror parinti solicita inscrierea
direct in clasa I – pot fi înmatriculati, doar pentru anul scolar 2016/2017 in clasa I pe
locurile disponibile.
22 febr.–28 februarie 2016–depunerea cererilor de inscriere la scoala de circumscriptie (in
cerere se va mentiona cauza amânării înscrierii)
Părintele poate depune o singura solicitare de inscriere (la scoala de circumscriptie sau la o
alta scoala cu locuri disponibile)
Daca numarul cererilor este mai mare decat numarul locurilor disponibile, inscrierea in
clasa I se va face in perioada 11 martie -16 martie 2016 pe baza unei proceduri specifice
elaborate de inspectoratul scolar.
Alte informatii utile : site-ul www.edu.ro , sectiunea “Inscrierea in invatamantul primar ”

