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INFORMATII UTILE PENTRU INSCRIEREA IN                                                             
CLASA PREGATITOARE  

AN SCOLAR 2019/2020 

 La clasa pregătitoare se fac înscrieri pentru 1 clasă, cu învăţător titular.   

Număr de locuri:  16 pentru copiii recenzați din propria circumscripţie;                                                          

Număr de locuri libere  pentru copiii ce provin din alte circumscripţii şcolare:  1; 

Sala de clasă, situată în clădirea Grădiniței cu Program Normal “Prichindel”, Comuna Cuza Vodă, este 

spaţioasă, ferestre mari şi luminoase.  

Program de funcţionare:  08.00 – 11.30 

   “ZIUA PORŢILOR DESCHISE”   dedicata parintilor si viitorilor elevi se va organiza în data de 06 

MARTIE 2019, in intervalul orar 12.00 – 14.30. 

 

 Conform art. 5. alin. 1 Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali,ai căror copii împlinesc vârsta de 6 

ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în 

clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. 

 Conform art. 6. alin. 1 Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 

31 decembrie 2019 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă 

dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. 

 

 Calendarul înscrierilor, pe etape, conform Anexei 1 la OMEN nr. 3181/18.02.2019:  

-   Etapa I: in perioada 04 martie - 22 martie 2019 are loc completarea şi validarea cererilor-tip de 

înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019 - 2020, online sau la unitatea şcolară. 

  29 martie 2019 - afisarea listelor copiilor inmatriculati in prima etapa, a numărului de locuri 

rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă. 

Nota: locurile ramase libere dupa inscrierea copiilor din circumscriptie se ocupa de catre cei din afara 

circumscriptiei. In cazul in care numarul de locuri este mai mic decat numarul de solicitari departajarea 

se face prin aplicarea criteriilor generale (detaliate mai jos). 

 

-  Etapa a II-a: in perioada 02 – 08 aprilie 2019 are loc depunerea cererii-tip de înscriere în clasa 

pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019 pe locurile libere. 

  11 aprilie 2019 - afisarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

 Criterii generale de departajare (conform Metodologiei de înscriere în învăţământul primar pentru 

anul şcolar 2019 – 2020 – art. 10, alin. (2)   

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

b) 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; 

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; 
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d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere de la părinți din afara circumscripției școlare este 

mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a 

numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început 

copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile mai sus mentionate, apoi copiii care îndeplinesc două dintre 

criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile generale de departajare. 

 Inscrierile se vor face prin completarea unei cereri tip la sediul unitatii de invatamant dupa 

urmatorul program:  

 zilnic, în intervalul orar 08,00-16,30 (luni-vineri). 

 Parintii pot obtine informalii legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare la numerele de 

telefon: 0800 816 236 - Telverde al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Galaţi (luni – joi, 8.00 – 16.30; 

vineri: 08.00 – 14.30),   0236 823860 – secretariatul Scolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza 

Voda (luni – vineri, 8.00 – 16.00) sau accesand site-ul unitatii noastre scolare: 

www.scoalaelenadoamna.ro 

 În cazul coplilor care împlinesc varsta de 6 ani in intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2019 

inclusiv, înscrierea se face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare (conforrn 

avizului specialistilor CJRAE).  

Evaluarea dezvoltării psihosomatice: Informaţii furnizate de către Centrul Judeţean de Resurse şi de 

Asistenţă  Educaţională Galaţi (CJRAE) – Str. Portului, Nr. 55B, Tel : 0236 311158; e-mail 

cjrae.galati@gmail.com 

1. Evaluarea psihosomatică se va realiza în perioada 26 februarie – 20 martie 2019 (conform 

Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020, Anexă la OMEN nr. 

3181/18.02.2019 în intervalul orar 10.00 – 18.00). 

2. Părinţii / tutorii legali vor solicita realizarea evaluării psihosomatice a copiilor la CJRAE 

Galaţi,  prin completarea şi depunerea unei cereri-tip de solicitare la sediul CJRAE Galaţi (str. Portului nr. 

55B, etajul 3 al internatului Liceului Tehnologic de Marină) în baza unei programări telefonice la numărul 

de telefon 0236 311158, sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copilului. 

3. Evaluările se vor realiza la sediul C.J.R.A.E. Galaţi sau la sediul unităţilor şcolare, în funcţie de 

cererile existente pentru evaluare, la o dată ce va fi comunicată unităţii şcolare.  

4. În vederea realizării evaluării psihosomatice a copiilor, părinţii/tutorii legali vor prezenta comisiei 

de evaluare următoarele documente:  

 o copie după certificatul de naştere al copilului; 

 adeverinţă medicală/aviz medical de la medicul de familie cu specificaţia „apt pentru şcoală”,  

5. În urma realizării evaluării psihosomatice, echipa de psihologi va elibera recomandarea privind 

rezultatul evaluării. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat. 

6. Recomandarea va fi depusă de către părinte la secretariatul unităţii şcolare pentru completarea 

dosarului de înscriere. 

7. C.J.R.A.E. va continua să asigure la solicitarea părinților serviciile de evaluare a dezvoltării 

psihosomatice a copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzută în calendarul 

http://www.scoalaelenadoamna.ro/
mailto:cjrae.galati@gmail.com
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înscrierii. Evaluarea va fi realizată de către CJRAE și pentru copii care au primit inițial aviz negativ de 

înscriere în clasa pregătitoare, respectivii copii putând fi reevaluați după un interval de aproximativ 6 luni.  

8. Părinții copiilor care au certificate de orientare școlară și profesională/certificate în grad de 

handicap vor fi îndrumați să facă demersurile necesare și să solicite orientare școlară și profesională la 

C.J.R.A.E., Comisia de Orientare Școlară și Profesională fiind cea care decide înscrierea copilului la 

clasa pregătitoare, în urma evaluării complexe realizată de SEOSP. 

 conform art. 12, alin. 8 din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020: procesul de învățământ va fi organizat în clădirea Grădiniței cu Program Normal 

“Prichindel”, Comuna Cuza Vodă – aflată în structura unității noasatre școlare. 

 

 conform art. 13, alin. 8 din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020: ordinea in care se programeaza telefonic pentru completarea si /sau validarea 

cererilor tip de inscriere sau în care se prezinta parintii pentru completarea si validarea cererilor tip de 

inscriere nu presupune crearea unei liste de  preinscriere și/sau acordarea unei prioritati la inscriere. 

 

 conform art. 14, alin.1, din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020, în situația în care cererea tip de înscriere se completează la sediul unității de 

învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor in aplicatia informatica se 

face in prezenta parintelui, de catre un membru al comisiei de inscriere din scoala. În acest caz, imediat 

dupa completarea cererii - tip de inscriere se realizeaza validarea acesteia. ... în situatia in care 

completarea nu se poate face direct in aplicatia informatica, din motive obiective, cum ar fi intreruperea 

alimentarii cu energie electrica, imposibilitatea temporara a conectarii la internet și alte asemenea, 

comisiile de înscriere vor informa parintii despre situatia aparuta si vor solicita acestora sa completeze 

manual cererea-tip de inscriere, sa o semneze si sa revina la unitatea de invatamant pentru a valida 

inscrierea. 

 

 Acte necesare înscrierii: 

 cerere-tip de înscriere (se completează pe loc, la şcoală);  

 carte de identitate parinti (original si copie); 

 certificat de naştere copil  (original si copie); 

 documente doveditoare pentru criterii generale (unde este cazul);   

 dovada de vaccinari (in original);  

 o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării 

psihosomatice a copilului – în cazul în care cererea-tip este completată pentru un copil care împlineşte 

vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv.         

 

    Conform art. 15,  alin. 1,  din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2019/2020: aplicatia informatica nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invatamant. 

                                                                

Director,                                                                                                                                                      

prof. ALINA GRIGORE 


