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INFORMATII UTILE IN VEDEREA
INSCRIERII I CLASA PREGATITOARE 2018/2018

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ” PROFESOR OPREA MIHAI” NEGOIESTI
Comuna Brazi, sat Negoiesti , Str. Bucegi nr. 52

- număr clase pregătitoare – 1
- număr locuri disponibile – 19

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ANTONIE  VODĂ ” POPESTI (STRUCTUTĂ)
Comuna Brazi, sai Popesti, Str. Cireșilor nr. 19

- număr clase pregătitoare – 1
- număr locuri disponibile – 21

* Pentru anul școlar 2017 – 2018 , este in derularea oraganizarea Programului” Școala dupa
Școala” .
* Evaluarea psihosomatica a copiilor care nu implinesc 6 ani pană la data de 31 august  2017
dar doresc inscrierea in clasa pregatitoare , solicitată de părinti  se realizeaza la CJRAE  din
Ploiești str. Bobâlna nr. 44. Evaluarea se face pe bază  de programare la telefon 0244 513700.
* CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:

- la Școala Gimnaziala ”Profesor Oprea Mihai” Negoiești cât și la Școala Gimnaziala
”Antonie-Vodă” Popești- structură, au prioritate copiii cu domiciliul în satele Negoiești,
Popești și Stejaru;

- copii ai căror frați sunt elevi ai școlilor Negoiești și Popești;
- copiii care au părinții plecați în străinătate  și bunicii materni sau paterni domiciliază în

satele Negoiești, Popești și Stejaru;
- dacă au fost încredințați prin Hotărâre Judecătorească unuia dintre părinți sau bunici care

au domiciliul pe raza satelor Negoiești și Popești.
* 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.

* Informații cu privire la TELVERDE 0 800 816 244 instituit la nivelul Inspectoratului Scolar
Judetean Prahova începand cu 23.02.2017.
* Organizarea evenimentului „Ziua Portilor deschise” se desfășoară astfel:
- luni 27.02.2017 , ora 11.00
- miercuri 01.03.2017, ora 10.00


