Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici“
Str. Dr. Ioan Suciu Nr. 3-19 Cod 310177
Tel. 0257 – 250751 E-mail: secretariat@ltb-arad.ro

Website: www.ltb-arad.ro

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
CLASA PREGĂTITOARE 2020 - 2021
Informații pentru părinți
Circumscripția școlară
Planul de școlarizare aprobat
Programul de înscriere

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ARAD - poate
şcolariza elevi din întregul municipiu Arad
2 clase pregătitoare – 60 locuri
4 martie – 23 martie 2020
8.00 – 18.00 (luni – joi); 8.00 – 17.00 (vineri)
Înscrierile se fac la sediul de pe
Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

Telverde ISJ Arad
Site-ul ISJ Arad

0 800 816 257 (luni – vineri: 8.00 – 16.00)
www.isjarad.ro
secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2020

Ziua Porților Deschise

9 martie 2020, între orele 8.00 – 18.00
(Str. Dorobanților nr. 23-25 Pârneava, Arad)

Planificarea evaluării
psihosomatice

Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Arad (CJRAE)

(pentru copiii care împlinesc
6 ani în perioada
1 sept. – 31 dec. 2020)

Str. Mucius Scaevola nr. 9
Tel. 0257-214570
Luni – vineri: 10.00 – 18.00

Acte necesare la înscriere
 Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la
secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 Actele de identitate ale părinţilor în copie şi original
 Certificatului de naștere al copilului în copie şi original
 Adeverinţă medicală cu vaccinările
 Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care
rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită
locuința minorului.
 Acte doveditoare ale îndeplinirii criteriilor generale și specifice de departajare
 Copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării
dezvoltării psihosomatice a copilului (NUMAI pentru copiii care împlinesc 6 ani în
perioada 1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 inclusiv)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE
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
plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii
părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;
d) existența unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de
învățământ (Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad).

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE și DOCUMENTE DOVEDITOARE
avizate de Biroul Juridic al ISJ Arad și aprobate în Consiliul de administrație
al Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad
1. Copilul să fi frecventat grupa mare la grădiniță – adeverință
2. Copilul să fi frecventat nivelul preșcolar / grădinița Liceului Teologic
Baptist „Alexa Popovici” Arad – adeverință
3. Părinții implicați, în calitate de parteneri activi, în activitățile organizate la
nivelul unității de învățământ Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”
Arad – contract de parteneriat / fișă de proiect/ adeverință

