PLANUL DE ŞCOLARIZARE APROBAT PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

1 CLASĂ PREGĂTITOARE – 22 ELEVI
Limba de predare maghiară

Prima periodă de ÎNSCRIERE conform calendarului aprobat este în perioada

29 martie 2021 -28 aprilie 2021
REZULTAT DUPĂ PRIMA FAZĂ DE ÎNSCRIERE 20 MAI 2021
REZULTATE FINALE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA
PREGĂTITOARE 3 IUNIE 2021

ORAR ÎNSCRIERE
Luni 8,00- 18,00
Marti 8,00 – 18,00
Miercuri 8,00 – 18,00
Joi 8,00 – 18,00
Vineri 8,00 – 17,00
Programare la nr. Telefon 0261-711929 zilnic între orele 8,00-17,00
În perioada 29.03.2021-31.03.2021 înscrierea va începe cu ora 11,00 din cauza
simulărilor pentru examenul de Evaluare Naţională 2021 şi Bacalaureat 2021

Circumscripţia unităţii de învăţământ pentru înscrierea în
clasa pregătitoare anul şcolar 2021-2022

Localitatea Satu Mare
1. Str. Mihai Eminescu

Pentru informaţii detailate consultaţi :
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar
pentru anul şcolar 2021-2022 OMEC 3473/10.03.2021 cu
modificări ulterioare

Telverde: 0800816261 Numarul TelVerde va fi disponibil in până la 31.07.2021,

22 martie – 27 aprilie 2021
Zilnic intre orele 10-18 sediul CJRAE SM str. 1 decembrie 1918
În baza programării telefonice nr. telefon :
Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie –
31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în
învățământul primar Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel
preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare,
depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la
Art. 7 alin. (1);
● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și
comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
● Eliberarea/transmiterea de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere
în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Art. 7. - (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către
centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse
și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat
grădinița sau care s-au întors din străinătate.

