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ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022

-

Circumscripția școlară: unitățile de învățământ care vor școlariza elevi pentru învățământul

în limbile minorităților – nu au circumscripție școlară;
-

Planul de școlarizare propus: 2 clase / 44 elevi;

-

Programul de înscriere: Perioada de înscriere/completare a cererilor tip:
11 aprilie – 10 mai 2022, în intervalul orar: 8,00–15,00 la secretariatul școlii;

-

Telverde ISJ Arad: 0800 816 257 în intervalul orar 8,00–16,00, de luni până vineri;

-

Site-ul ISJ Arad: www.isjarad.ro, secțiunea: Înscrierea în învățământul primar 2022

-

Criterii generale de departajare sunt cele stabilite în Metodologia de înscriere în
învățământul primar, ordin ME nr.3445 /17.03.2022;

-

Criterii specifice de departajare (în situația în care numărul cererilor de înscriere primite
este mai mare decât numărul locurilor):
1. Cunoașterea de către copil a limbii maghiare (conf. Metodologiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, Art.31,alin.(4));
Act doveditor: adeverință cu rezultatul evaluării, realizată de o comisie formată din
cadre didactice de specialitate din unitatea noastră de învățământ.
2. Copilul a frecventat Grădinița „Kincskereső” cu predare în limba maghiară, din subordinea
unității noastre.
Act doveditor: Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul a frecventat o grădiniță cu predare în limba maghiară.
Act doveditor: Adeverință de la grădiniță.

- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învațamântul primar
în perioada 30.03 – 08.04.2022.
• Pentru copiii care au frecventat grădinița (Înregistrarea cererilor la unitățile
de învățământ cu nivel preșcolar / Eliberarea către părinte de către unitate de
învățământ 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 cererilor la CJRAE / Planificarea și desfășurarea evaluării de
către CJRAE / Eliberarea către părinte de către CJRAE a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz)

