
Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2016-2017

1. Actele necesare pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
§ Cerere-tip de inscriere
§ Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal
§ Copie si original al certificatului de naştere al copilului
§ Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei
pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
§ Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este
cazul).
Atentie! In cazul cererilor completate online, parintii vor trebui sa se deplaseze personal la scoala
pentru validarea acesteia.
2. NUMĂRUL DE CLASE PREGĂTITOARE
Școala Gimnaziala Profesor Oprea Mihai Negoiesti - 1 clasă
Școala Gimnaziala "Antonie Voda" sat Popesti -1 clasă

3 INFORMAȚII: în cadrul unităților școlare din cadrul Școlii Gimnaziale Profesor Oprea Mihai
Negoiesti nu se organizează Programul ” Școală după școală”
4. Programul de evaluare a dezvoltării psihosomaticea copiilor care nu împlinesc 6 ani până la data
de 31.08.2016 dar doresc înscrierea în clasa pregătitoare,solicitată de părinți:29 februarie 2016-18
martie 2016 la CJRAE Prahova
Adresa: Str. Bobalna nr 26 Ploiesti
Telefon: 0244 513 700
Fax: 0244 513 700
Email: cjrae.prahova@yahoo.com
5. CRITERII GENERALE ȘI SPECIFICE DE DEPARTAJARE
5.1. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:
- la Școala Gimnaziala Negoiesti, Școala Gimnaziala Popesti, - structură, au prioritate copiii cu
domiciliul în satele Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru;
- copii ai căror frați sunt elevi ai școlilor Negoiesti, Popesti
- copiii care au părinții plecați în străinătate și bunicii materni sau paterni domiciliază în
satele Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru;
- dacă au fost încredințați prin Hotărâre Judecătorească unuia dintre părinți sau bunici care au
domiciliul pe raza satelor Negoiesti, Popesti, Camine, Stejaru.
5.2. DOCUMENTE DOVEDITOARE:
- documente din care să rezulte domiciliul ( copie act de identitate părinți , susținători legali);
- procură notarială sau documente doveditoare din care să reiasă că părinții sunt plecați în
străinătate și copiii sunt în grija bunicilor;
- copie Hotărâre Judecătorească prin care se face dovada că minorul a fost încredințat părintelui
care locuiește în circumscripția noastră școlară.
6.  În data de 27.02.2016 se organizează evenimentul ”Ziua porților deschise” intre orele 9.00-12.00
PĂRINȚII ȘI COPIII-viitori elevi ai Clasei Pregătitoare în anul școlar 2016-2017, POT VIZITA
SPAȚIILE DEDICATE ACTIVITĂȚII CLASEI PREGĂTITOARE
7.INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI
- Informaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Profesor Oprea Mihai Negoiesti,Str. Bucegi, Nr
52, com. Brazi, serviciul secretariat , program luni - vineri- 8.30.14.30, sau telefon 0244481100.
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