Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Banea”

ȘCOALA
NOASTRĂ ESTE :

Măcin

Raza ce luminează
minţile tinere;
Linia orizontului larg
deschisă spre infinit;
Focul viu ce te
determină să te
Cadre didactice
Date de contact :
Prof. înv. primar BĂDESCU JANINA
Prof. înv. primar PERIANU ELENA RAMONA
Prof. înv. primar ENACHE MANUELA EUGENIA
tel. 0740/051229
tel. 0740/488791
0740/040213
2 clase - învăţământ normal- PJ
1 clasă-învățământ normal-AR
Nr. locuri : 44 –PJ
22 - AR

perfecționezi;
Director,
Prof. Oprescu Narcis Doru

Copacul din care
culegi reușita examenelor;
Credința ce umple

Str. Florilor Nr. 30, Măcin, jud. Tulcea

e-mail:scoalagheorghebanea@gmail.com
site : http://scoala-ghbanea-macin.ro/
Întâlniri de informare :
18-19.03.2021-informare prin pliant

potirul fiecărui suflet de

Sala de ședințe a Primăriei Măcin

copil;

23.03.2021

Steaua călăuzitoare în

orele 17.00-17.30-primirea invitaților

tainele cărții.

orele 17.30-18.00-prezentarea materialelor
-

Informatii privind
înscrierea în clasa
pregătitoare
An școlar 2021-2022

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL ?
Părintele poate opta :
a. pentru înscrierea la școala de
circumscripție – în această situație,
copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât
școala de circumscripție – în această situație,
copilul este înscris în limita locurilor libere și,
dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și
specifice de departajare.

CARE SUNT ACTELE NECESARE
ÎNSCRIERII?
Cerere-tip de înscriere
Copie și original după actul de identitate
al părintelui/tutorelui legal
Copie și original al certificatului de
naștere al copilului
Documentul care atestă
dezvoltarea psihosomatică
corespunzătoare pentru parcurgerea
clasei pregătitoare .
Alte documente care să ateste
îndeplinirea criteriilor generale și/sau
specifice .

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN
CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până
la 31 august 2021, inclusiv.
La solicitarea părinților, copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, dacă
evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă
pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare.
CARE ESTE CALENDARUL
ÎNSCRIERILOR ?
22 martie - 27 aprilie 2021 Evaluarea
dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6
ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2021 precum și a acelora care au revenit din
străinătate sau nu au frecventat grădinița.
Eliberarea recomandării precum și depunerea
cererilor la CJRAE Tulcea sau la grădinița pe
care au frecventat-o.
29 martie – 28 aprilie 2021
Prima etapă- Completarea,de către parinti, la
unitatea de învăţământ la care solicită
înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere,
în intervalul orar 08:00-18:00 (luni-joi) și
vineri între orele 8.00-17.00
24 mai – 31 mai 2021
A doua etapă- Completarea cererilor tip de
înscriere, de către părinți, la unitatea de
învatamant la care solicită înscrierea copiilor,
care nu au fost cuprinși în nicio unitate de
învatamant în etapa anterioara, in intervalul
orar 08:00-18:00(luni-joi) .
4 iunie 2021
Afisarea la fiecare unitate de învățământ a
listelor finale ale copiilor înscriși în clasa
pregătitoare .

