Documente necesare înscrierii în clasa
pregătitoare:

1. B.I.\ C.I. al unuia dintre părinți în
original;
2. Certificatul de naștere al copilului
3. Adeverință de la medicul de familie prin
care se atestă că preșcolarul este „ Clinic
sănătos, apt pentru școală”;
Rezultatul evaluării psihosomatice a copilului,
dacă este cazul.

CIRCUMSCRIPȚ IA
Ș COLARĂ
An școlar 2018-2019

Unitatea cu personalitate juridică:
Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”
Bocșa
Număr clase pregătitoare: 1

“Ziua porț ilor deschise” va avea loc in data de 6 martie
2018. Vă invităm să vizitaț i ș coala ș i să staț i de vorbă cu
d-na învăț ătoare de la clasa pregătitoare pentru a afla
informaț ii despre clasa pregătitoare: programă, activităț i, etc.

Margin Ioana Gabrielaprof. Inv. primar
clasa pregătitoare
An scolar 2018-2019

Evaluarea psihosomatică:

Părinții care solicită evaluarea psihosomatică a
copiilor vor lua legătura cu secretariatul CJRAE
Sălaj, la numarul de telefon 0360566131, în
vederea programării pentru evaluare în
perioada 1 martie-23 martie 2018, în intervalul
orar 10.00-14.00 ( în zilele de luni, marți și
vineri) și în intervalul orar 14.00-18.00 în zilele
de miercuri si joi)
În ziua evaluării nivelului de dezvoltare
psihosomatică, părinții vor prezenta membrilor
comisiei de evaluare o adeverință de la medicul
de familie/ specialist pe care va fi menționat
“clinic sănătos”, “apt pentru școlarizare” și vor
completa o cerere pentru evaluare. Cererea este
pusă la dispoziția părintelui de către membrii
comisiei de evaluare, în ziua evaluării.

Calendarul înscrierii în clasa
pregătitoare

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu”,
Bocșa
scoalabocsa@yahoo.com

1 martie- 23 martie 2018
Realizarea evaluării nivelului de
dezvoltare psihosomatică a copiilor;

TEL. 0260/623518 – FAX .0372873243

Bocșa, nr.74

Condiții de înscriere
în învățământul primar:
Cap. II, art.5 (1) din Metodologie
Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de
6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au
obligația de a înscrie copiii în învățământul
primar, în clasa pregătitoare.

Director, prof. Bârsan Adriana Florina
8 martie- 26 martie 2018
Completarea de către părinți,
online sau la unitatea de învățământ a
cererilor tip de înscriere; validarea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ la care solicită înscrierea,
zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00(lunivineri).

Art. 6- (1)
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de
6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie
2018 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în
învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă
dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare.

Pliant informativ pentru înscrierea
copiilor în clasa pregătitoare
Martie 2018
BOCȘA

