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A � U � Ţ 
               ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE / CLASA I 

 
 

ACTE �ECESARE Î�SCRIERII 
• 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 / clasei I 
(acolo unde este cazul).  

• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale 
și/sau specifice (acolo unde este cazul)  

• Dosar cu şină  
 
 
CINE INTRĂ ÎN CLASA PREGĂTITOARE ? 

• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, 
inclusiv.  

• La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă 
evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru 
parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.  

• Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în 
interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.  

 
 
 



 

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?  
• Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 

2013, inclusiv, și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, 
pot fi înscriși, la cerere, în clasa I.  

• La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în 
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă 
evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru 
parcurgerea cu succes a clasei I.  

• Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în 
interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.  

• Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.  
 
 

UNDE ȘI CUM SE FACE EVALUAREA DEZVOLTĂRII 
PSIHOSOMATICE A COPILULUI 

 
 

• Evaluarea se efectuează în perioada 2 aprilie – 19 aprilie, în 
intervalul orar 10.00 – 18.00, doar cu programare la CABINETUL 
DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ sau la numărul de telefon 
0727776810 d-na Matei Alexandra din cadrul Liceului Teoretic 
“Emil Racoviţă” Techirghiol  

 

ACTE NECESARE 

• Cere tip  

• Certificate de naştere 

• Adeverinţă medic familie –clinic sănătos/ apt pentru şcoală 

 

Director, 

prof. Munteanu Adrian 
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NR. 
CRT 

GRĂDINIŢA 
PERIOADA  

 
INTERVAL ORAR 

1 

- Grădiniţa cu Program Normal  
     Nr.1 "Pinocchio" Techirghiol 
- Grădiniţa cu Program Normal 
    Nr.2 Techirghiol 
- Grădiniţa cu Program Prelungit  
    Techirghiol 

02 - 22.04.2013 

luni  - vineri 
08

00
– 20

00 

sâmbătă 
08

00
 – 13

00 

                  

            Înscrierile se fac la Secretariatul Liceului Teoretic “Emil 
Racoviţă”  Techirghiol 

Director, 
prof. Munteanu Adrian  

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA 
CLASA PREGĂTITOARE  / CLASA I  


