
 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 „Sfinţii Voievozi” 

COMISIA  DE  INSRIERE A COPIILOR 

 

ofera informatii si consiliere privind inscrierea copiilor 

in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 

2012 – 2013,  astfel : 

 

 la sediul din str. Atelierului nr. 25, sector1 

  prin intermediul mijloacelor de comunicare : 

 

Telefon :  0213127572,  0213164206 

         FAX : 021.317.99.16 

(orele 10.00 – 14.00 şi 16 – 18) 

 

E-mail: sfintiivoievozi@yahoo.com 

Web: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro 

 

mailto:sfintiivoievozi@yahoo.com
http://www.scoala1-sfintiivoievozi.ro/


 

 

ŞCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 „SFINŢII VOIEVOZI” 
 

GRAFICUL ACTIVITATILOR COMISIEI PENTRU 
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

SAU IN CLASA I ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 / 2013 
Conform  OMECTS Nr. 3064 / 19.01.2012 de aprobare a Metodologiei 

privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 
2012 – 2013 si a Calendarului inscrierii : 

 

 
NR. 

CRT. 

 
PERIOADA  DESFĂŞURĂRII 

INTERVALUL ORAR 
 

 
ETAPA / TIPUL DE ACTIVITATE 

1.  

 
25.01 – 17.02 2012            
 
9.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00 

 
RECENSĂMÂNTUL copiilor pentru înscrierea în clasa 
pregătitoare şi în clasa I, în teren şi prin prezentarea 
părintelui la şcoală în intervalul orar precizat 

2.  

 
05.03 – 18.03 2012      
       
MARŢI ŞI JOI între orele: 
 15.00 – 18.00  

 
ETAPA I. 
Inscrierea elevilor din circumscriptia scolara 
 

3.  

 
20.03 – 04.04 2012 
 
MARŢI ŞI JOI între orele: 
 15.00 – 18.00   

 
ETAPA II. 
Inscrierea elevilor din alte circumscriptii scolare 

4.  

 
23.04 – 27.04 2012  
 
MARŢI ŞI JOI între orele: 
 15.00 – 18.00 

ETAPA III. 
Inscrierea elevilor din circumscriptia scolara ai caror 
parinti au optat pentru alte scoli şi nu au fost înscrişi 
din lipsă de locuri sau a celor care nu au participat la 
etapele anterioare 

5.  

 
02.05 – 18.05 2012  
 
MARŢI ŞI JOI între orele : 
15.00 – 18.00 

 
ETAPA IV. 
Inscrierea elevilor cu dosare nesolutionate in primele 
3 etape, în limita locurilor aprobate 

6.  
 
21.05.2012 
 

 
AFISAREA LISTELOR FINALE ŞI A CLASELOR 

 

 



INFORMATII UTILE PRIVIND PROCEDURA DE INSCRIERE 

 

Nr. 
Crt. 

 

Vârsta 
copilului 

În ce clasă se 
înscrie Conditii de înscriere 

1. 

Are 7 ani împliniţi 
până la   31 august 
2012 inclusiv (născut 
înainte de 1 
septembrie 2005) 

În clasa I Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă 

2. 

Are 6 ani împliniţi 
până la 31 august 
2012 inclusiv (născut 
între 1 septembrie 
2005 şi  31 august 
2006 inclusiv) 

În clasa I 

La solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui 
legal instituit, dacă: 
1. frecventează, în anul şcolar 2011-2012, 

grupa mare/pregătitoare pentru şcoală 
SAU 
2.  nu frecventează grupa mare, pregătitoare 

pentru şcoală, dar evaluarea de către 
experţi a dezvoltării copilului atestă 
pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu 
succes a clasei I* 

În clasa  
pregătitoare 

La solicitarea părintelui/tutorelui legal instituit și dacă 
nu sunt îndeplinite cerinţele de mai sus pentru 
înscrierea în clasa I 

3. 

Are 6 ani împliniţi 
între 1 septembrie 
2012 şi 31 decembrie 
2012 (născut între 1 
septembrie şi 31 
decembrie 2006, 
inclusiv) 

În  clasa 
pregătitoare 

Dacă părintele/tutorele legal instituit solicită 
în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către 
experţi atestă pregătirea copilului pentru 
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare* 

La grădiniţă, 
în grupa mare 

Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte 
înscrierea în învăţământul primar sau dacă 
evaluarea dezvoltării copilului de către experţi 
recomandă înscrierea la grădiniţă* 

 
*Evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului care să ateste pregătirea acestuia pentru 
parcurgerea cu succes a clasei I se va face în cadrul unei comisii la nivelul sectorului care va fi 
ulterior comunicată. 

 

DIRECTOR,     RESPONSABIL COMISIE,  

prof. IULIANA SOARE    prof. LOANA IONIŢĂ 

        Director adjunct 


