Acte necesare la înscriere în CLASA PREGĂTITOARE
(conform art. 14 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și a
Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023, aprob.
prin OME 3445/17.03.2022)
• 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. În situația copiilor care

nu dețin un certificat de naștere se aplică prevederile art. 16 alin. (4) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne și al ministrului educației nr.
165/2021/ 3.080/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 referitoare la
obligația unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu
dețin un cod numeric personal.
• 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 (În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât
școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz,
la alin. (3), părinții depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și documente în copie
simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în
conformitate cu art. 10.)

• Copie a recomandării

de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de
grădinița la care a frecventat grupa mare (NUMAI pentru copiii care
împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 inclusiv)
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, în
perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

CRITERII GENERALE (art. 10)
existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan d eambii 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 singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
învățământ respectivă.
a)

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

NR.
CRT.

CRITERII SPECIFICE DE
DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA
LA CLASA PREGĂTITOARE

DOCUMENTE CARE SĂ DOVEDEASCĂ
ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE
DEPARTAJARE

1.

Copilul să fi frecventat grupa mare la
grădiniță

Adeverinta de la gradinita, din care sa rezulte ca
a frecventat gradinita/grupa mare în anul scolar
2021-2022

2.

Copilul să fi frecventat grădinița /
nivelul preșcolar din cadrul Liceului
Teologic Baptist „Alexa Popovici”
Arad

Adeverință din care să rezulte că a frecventat
grădinița nivelul preșcolar din cadrul Liceului
Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, în anul
școlar 2021-2022

3.

Părinții implicați, în calitate de parteneri Contract de parteneriat/fișă de proiect /
activi, în activități organizate la nivelul adeverință de la unitatea de învățământ Liceul
Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad
unității de învățământ

4.

Cel puțin unul dintre membrii familiei să Adeverinta de frecventare de la unitatea de
fi frecventat una dintre formele de învatamant Liceul Teologic Baptist „Alexa
învățământ ale Liceul Teologic Baptist Popovici” Arad
„Alexa Popovici” Arad, în calitate de elev

5.

Participarea familiilor la activități de Adeverinta emisa de Liceul Teologic Baptist
voluntariat, sprijinind astfel proiectele „Alexa Popovici” Arad în baza documentelor
stabilite de catre consiliul de administratie al
de realizare și dezvoltare a școlii
scolii

