
2018-2019

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA 

PREGĂTITOARE

8 martie-26 martie 2018 – Completarea de

către părinți a cererilor-tip de înscriere, on-line

sau la școala la solicită înscriere copiilor.

Validarea acestor cereri-tip de înscriere se face de

luni până vineri între orele 8:00-18:00.

ETAPA I
27 martie 2018 Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor

ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

27-28 martie 2018 Admiterea sau respingerea cererilor de înscriere

la alte școli decât cele de circumscripție.

29 martie 2018 Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor

care au fost înscriși la o alta școală, dar nu au fost admiși din cauza

lipsei de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru

înscrierea la școala de circumscripție.

30 martie 2018 Afișarea la sediul școlilor și pe site-ul

inspectoratelor școlare a copiilor înmatriculați, a numărului de

locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă

ETAPA II
11 aprilie 2018 Afișarea în școli și pe site-ul inspectoratelor a

procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

12 aprilie-18 aprilie 2018 Depunerea cererii-tip de înscriere la

secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni

exprimate de părinți pentru etapa a doua.

23 aprilie 2018 Afișarea la sediul fiecărei școli a listelor finale cu

copiii înscriși.

24 aprilie -4 mai 2018 Soluționarea de către inspectoratele școlare

a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo

școală.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Sâmbătă, 10 Martie 2018, 

între orele 9.00-15.00

Organizat conform aprobării ISMB nr.

9304/20.07.2017.

Programul se desfăşoară ănre 12:30 –

15:30 sau 17:00 conform solicitărilor

părinţilor;

Programul cuprinde activităţi recreative,

efectuarea temelor, activităţi extraşcolare

diverse;

Vă invităm să ne cunoaşteţi, să vizitaţi sălile

de clasă şi să cunoaşteţi oferta educaţională

pentru anul şcolar 2018-2019.

VIZIUNEA NOASTRĂ ESTE:

„O şcoală de calitate”
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” îşi propune un

învăţământ de calitate şi eficient, compatibil cu

sistemul educaţional european, bazat pe

participare şi egalitate deplină, care să răspundă

nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi

diversităţii naturii umane.

BINE AȚI VENIT!

- cerere tip;

- certificat naştere copil (copie şi original);

- BI/CI părinţi (copie şi original);

- documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al

evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (copie şi original) –

pentru copiii care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1

septembrie – 31 decembrie 2018;

- documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale de

departajare;

- documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de

departajare;



CLASA PREGĂTITOARE A

DOTĂRI:

 Clase amenajate și adaptate special pentru activităţile cu

copiii de vârstă școlară mică (5 – 6 ani), conform normelor

în vigoare;

 Mobilier școlar modern, nou și reglabil;

 Videoproiector;

 Materiale didactice atractive și mijloace de învățământ

moderne pentru procesul instructiv – educativ și pentru

învățarea prin joc

 Locație, spațiu și coridor izolat de restul unității pentru

asigurarea securității în pauze;

 Grupuri sanitare adaptate vârstei școlare mici, moderne

în concordanță cu prevederile legale igienico – sanitare.

 Sală de sport;

CLASA PREGĂTITOARE B

 TITULAR;

 GRAD DIDACTIC I;

 STUDII SUPERIOARE;

 PREGĂTIRE DE EXCEPȚIE;

 PROFESIONALISM ȘI DĂRUIRE

 STIL DE PREDARE MODERN, DESCHIS

COLABORĂRII

 ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Inst. BEATRICE     

RAMONA

ZONTEA

 TITULAR;

 GRAD DIDACTIC DEFINITIVAT, ÎN CURS

DE FINALIZARE GRAD II;

 STUDII SUPERIOARE;

 PREGĂTIRE DE EXCEPȚIE;

 PROFESIONALISM ȘI DĂRUIRE;

 STIL DE PREDARE MODERN, DESCHIS

COLABORĂRII;

 ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI

EXTRAȘCOLARE;

Prof. înv. primar 

MARGARETA

RADU

Aleea Pantelimon; Intr. Sold. Zambilă Ioniţă; Str.

Sold. Zambilă Ioniţă; Sos. Pantelimon nr. 309,

311A,B, 335, 357A, 357-369 (numere impare), 375,

389-391, 395-403, 405, 446-450 (numere pare), 454,

493, 499, 499b, 500; Str. Aurului; Str. Azotului; Str.

Ion Vlad; Str. Sold. Florea Lazăr; Str. Sold.

Gheorghe Raduţă;

1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor

legali se află în circumscripţia unităţii școlare.

2. Bunicii sau rude până la gradul al III-lea ale preșcolarului au

domiciliul în circumscripția unității școlare şi se ocupă de

îngrijire copilului

3. Preșcolarul frecventează cursurile grădinițelor din

circumscripția unității școlare.

4. Unul dintre părinții sau fraţii copilului a absolvit unitatea

școlară.

5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre

instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în

circumscripţia unităţii școlare.

Criterii specifice – pentru copiii 

din afara circumscripţiei

Conform art. 10 alin. 2 din OMEN 3242/23.02.2018

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a

copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii

părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru

de plasamant / plasament familial se asimilează situației copilului

orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur

părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în

unitatea de învățământ respectivă.

Criterii generale – pentru copiii 

din afara circumscripţiei


