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Nr.

INFORMAŢII UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
AN ŞCOLAR 2020 – 2021
 În unitatea noastră vor funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021: 2 clase pregătitoare cu 50 de locuri, dintre
care 30 locuri pentru copiii din circumscripţie şi 20 pentru cei din afara acesteia.
 Acţiunea intitulată „Ziua porţilor deschise” dedicată părinţilor şi viitorilor elevi de clasă pregătitoare
va avea loc ȋn data de 06.03.2020, ȋn intervalul orar 930 - 1100 .
 Calendarul înscrierii în învăţământul primar:
 Prima etapă de înscriere 4.03.2020 – 23.03.2020.
Au prioritate copiii din circumscripţia Şcolii Gimnaziale Nr.25 (afişată pe site-ul şcolii
www.scoala25galati.ro) – secţiunea clase pregătitoare).
 01.04.2020 – afişarea listelor copiilor înmatriculaţi în prima etapã.
Notã: locurile rămase libere dupã înscrierea copiilor din circumscripţie se ocupă de către cei din
afara circumscripţiei. În cazul în care numãrul de locuri este mai mic decât numãrul de solicitãri
departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale şi a celor specifice (detaliate mai jos).
 A doua etapã de înscriere 23.04.2020 – 30.04.2020, pe locurile libere – depunerea cererii tip.
Criterii generale:
Nr.
crt.

DOVEZI DE ATAȘAT

CRITERIUL GENERAL

1

Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a Certificat medical în copie
copilului;

2

Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii
părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un
centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei
copilului orfan de ambii părinţi;

Certificatele de deces ale
părinților ( în copie)
Decizie de instituire a măsurii
de plasament sau sentință
judecătorească (în copie);

3

Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur Certificat deces părinte (în
părinte;
copie)

4

Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în Certificat naștere și adeverință
unitatea de învăţământ respectivă.
elev (în copie)
Dovezile vor fi atașate în copie la dosarul de înscriere
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Criterii specifice:
Nr.
Crt.

Dovezi de atașat

Criteriul specific

1

Au prioritate copiii ai căror părinţi au serviciul Adeverinţă de la locul de muncă
în apropierea şcolii

2

Au prioritate copiii ai căror părinţi/fraţi au fost Declarație de la diriginte/învățător
elevi ai şcolii

3

Au prioritate copiii care au fraţi înscrişi în Adeverinţă de la unitatea de învăţământ
şcoli/ licee/ gradiniţe/ Afterschool din
apropierea şcolii

4

Au prioritate copiii care au frecventat grădiniţe Adeverinţă de la unitatea de învăţământ
din apropierea şcolii

 Inscrierile se vor face prin completarea unei cereri – tip la sediul unităţii de ȋnvăţământ, de luni până joi,
ȋn intervalul orar : 800 – 1800, respectiv 8,00-17,00( vineri) .
 Părinţii pot obţine informaţii legate de înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la numerele de telefon:
0 800 816 236 – telverde
0 236 414048 – secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr. 25, Galaţi (luni – vineri între orele 800 – 1700)
 Conform art. 13, alin. 8, din Metodologia de ȋnscriere a copiilor ȋn ȋnvăţământul primar pentru anul
şcolar 2020-2021: ordinea ȋn care se prezintă părinţii pentru completarea şi validarea cererilor tip de
ȋnscriere nu presupune crearea unei liste de preȋnscriere sau acordarea unei priorităţi la ȋnscriere.
 In cazul copiilor care ȋmplinesc vârsta de 6 ani ȋn intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2020
ȋnscrierea se face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare (conform avizului
specialiştilor CJRAE).
Pentru evaluarea psihosomatică a copiilor, părinţii vor depune o cerere la sediul unităţii şcolare la care
se doreşte înscrierea copilului, ȋn intervalul 25.02-20.03.2020 sau la sediul CJRAE Galaţi (din strada
Portului Nr.55 B, etaj III, internat Liceul de Marinã), în baza unei programări telefonice la numărul de
telefon 0236 311158, în intervalul orar 1000 – 1800.
Evaluarea se va realiza la sediul CJRAE sau la sediul școlii.
La data și ora stabilită, părinții au obligația prezentării următoarelor documente: copie după certificatul
de naștere al copilului, adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația ” apt
pentru școală”.
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DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
 La înscriere, părinţii vor avea asupra lor următoarele documente în original:
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului în copie xerox (și original pentru conformitate);


copii xerox (și originale pentru conformitate) C.I. ale ambilor părinți ;



Aviz epidemiologic;



Adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate;



cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere);



adeverință de la gradiniță din care să rezulte că a parcurs grupa mare.



pentru pãrinţii divorţaţi hotãrârea judecãtoreascã definitivã din care rezultã modul în care se
exercitã autoritatea pãrinteascã şi unde a fost stabilitã locuinţa minorului (art.3 din Metodologia de
înscriere a copiilor în învãţãmântul primar, pentru anul şcolar 2020-2021, aprobatã prin OMEN
3277 / 17.02.2020);



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



rezultatul evaluării psihosomatice (acolo unde este cazul).

 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., comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația
apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții
vor fi informați că, 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 ȋncriere a copiilor ȋn ȋnvăţământul primar pentru anul
şcolar 2020-2021: aplicaţia informatică nu permite ȋnscrierea copilului la mai multe unităţi de
ȋnvăţământ.

DIRECTOR,
Prof. Savin Dorina

SECRETAR,
Ec.Pascu Eugenia
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