COLEGIUL „CSIKY GERGELY”
CSIKY GERGELY FŐGIMNÁZIUM
310085 Arad  Str. Ioan Calvin nr. 22  Tel./Fax: 0257-210002  E-mail: csikyg@yahoo.com
http://www.csikygergelyarad.ro

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2019



Circumscripția școlară: unitățile de învățământ care vor școlariza elevi pentru învățământul
în limbile minorităților – nu au circumscripție școlară;



Planul de școlarizare propus: 1 clasă / 25 elevi;



Programul de înscriere – Perioada de înscriere/completare a cererilor tip:
4 martie – 22 martie 2019, în intervalul orar 8,00–18,00 (luni–vineri) la secretariatul școlii;



Telverde ISJ Arad: 0800816257 în intervalul orar 8,00-16,00 (luni–vineri), 25 februarie–
19 aprilie 2019



Site-ul ISJ Arad: www.isjarad.ro, secțiunea: Înscrierea în învățământul primar 2019



Ziua Porților deschise: 7 martie 2018, în intervalul orar: 08,00-18,00;



Criterii generale de departajare sunt cele stabilite în Metodologia de înscriere în
învățământul primar, ordin MEN nr. 3181 /18.02.2019



Criterii specifice de departajare (în situația în care numărul cererilor de înscriere primite
este mai mare decât numărul locurilor):
1. Ambii părinţi au locul de muncă în zona unității şcolare – părinţii depun la şcoală
documente care să dovedească că sediul firmei unde aceştia lucrează face parte din zona
unității;
2. Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona unității şcolare – părintele depune la
şcoală un document care să dovedească că sediul firmei unde acesta lucrează face parte
din zona unității;
3. Bunicii au domiciliul în zona unității şcolare – se depun la şcoală acte doveditoare
corespunzătoare;
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Planificarea evaluării dezvoltării psihosomatice:
în perioada 04-20.03.2018
Ziua
COLEGIUL
CSIKY
GERGELY
(pentru unitățile
de învățământ
din municipiu și
județ – limba
maghiară)

Școala
Gimnazială
Pădureni,
Chișineu Criș

Luni, 4 martie, 10 – 16
Marti, 5 martie, 10 – 16
Miercuri, 6 martie, 13 – 18
Luni, 11 martie, 10 – 16
Marti, 12 martie, 10 – 16
Miercuri, 13 martie, 13 – 18
Marti, 19 martie, 10 – 16
Miercuri, 20 martie, 13 – 18
Luni, 18 martie, 10 - 16

Programare la nr.
telefon

0723 030 029
0729 891 471

