COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA”, ORAȘUL SINAIA

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ?
 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
 La solicitarea scrisă a părinților/tutorilor/împuterniciților legali, copiii care împlinesc vârsta
de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, dacă evaluarea
dezvoltării psihosomatice a acestora, realizată de specialiști, atestă pregătirea copiilor
pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR:









Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează în cadrul “Centrului de evaluare a
dezvoltării psihosomatice” de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE ENESCU” SINAIA, de către
personalul de specialitate din instituţie: - Profesor consilier, Brăslaşu Constanţa - telefon:
0727525987
Evaluarea preşcolarilor se va realiza în perioada: 26 februarie – 20 martie 2019, în intervalul orar
10,00-15,00.
Părinţii pot face programare pentru realizarea evaluării dezvoltării psihsomatice a copiilor la
numărul de telefon mai sus menţionat.
În vederea realizării evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor, părinţii/tutorii legali vor obţine
în prealabil o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru prin care atestă că preşcolarul este
„apt pentru şcoală”. Adeverinţa medicală va fi prezentată comisiei de evaluare.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal
care îl însoţeşte.
Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeaşi zi
părintelui/tutorelui legal, care a solicitat evaluarea psihosomatică, rezultatul neputând fi contestat
(conform Metodologiei de înscriere, art. 7, alin. 6).
Documentele pe care le prezintă părintele/tutorele legal în vederea realizării evaluării dezvoltării
psihosomatice a copilului sunt:
- certificatul de naştere al copilului, original și copie;
- adeverinţa medicală în care să scrie apt pentru școală - original;
- CI/BI al părintelui/tutorelui legal care însoţeşte copilul la evaluarea dezvoltării
psihosomatice – original și copie;
- hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea
părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – în cazul părinților divorțați – copie.

LOCUL ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERILOR:
Înscrierea în învăţământul primar 2019-2020 (clasa pregătitoare) se face la secretariatul
Şcolii Gimnaziale “George Enescu” Sinaia, atât pentru Școala Gimnazială „George Enescu”, cât și
pentru Școala Gimnazială „Principesa Maria” Sinaia.
Înscrierea în învăţământul primar 2019-2020 se realizează în două etape, astfel:

A. Prima etapă: 4 martie – 22 martie 2019
- de luni până vineri, între orele 11.00-16.00
Notă: Părinţii copiilor din alte circumscripţii şcolare, care doresc înscrierea copiilor lor la școlile
gimnaziale din orașul Sinaia, îi pot înscrie pe aceştia în prima etapă, în limita locurilor libere și, dacă este
cazul, pe baza criteriilor generale de departajare.
Părinţii copiilor din circumscripţiile școlilor sinăiene, care doresc înscrierea acestora la o şcoală
din altă circumscripţie şi nu reuşesc să-i înscrie, pot solicita ca locul de la școala de circumscripție să fie
rezervat.

29 martie 2019

Afișarea candidaților înmatriculați, a numărului de
locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după
prima etapă, la sediul şi pe site-ul unităţii.

B. A doua etapă: 02 aprilie – 08 aprilie 2019
- de luni până vineri, între orele 11.00 – 16.00
Notă: La etapa a doua pot fi înscriși copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în
etapa anterioară sau cei care nu au fost înscriși în prima etapă, repartizarea urmând să se facă pe locurile
rămase disponibile.

11 aprilie 2019

Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa
pregătitoare, la sediul şi pe site-ul unităţii

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
Cerere-tip de înscriere
Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.
Copie și original al certificatului de naștere al copilului.
Hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită
autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – în cazul
părinților divorțați – copie.
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru
parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (acolo unde este
cazul).
Notă: Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul
Școlii „George Enescu” Sinaia. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de
învățământ.

Criteriile generale de departajare care se aplică în cazul în care sunt mai mulţi
copii pe loc:


Are un anumit tip de handicap.



Este orfan de unul sau de ambii părinți.



Provine de la casa de copii/centrul de plasament/plasament familial.



Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ.

Documentele care fac dovada criteriilor generale:
1. Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
2. Document care atestă că este orfan de ambii părinţi sau de un singur părinte.
3. Adeverinţă că este asistat al Centrului de Plasament.
4. Adeverinţă elev frate/soră.

DE UNDE ÎŞI POT LUA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
Internet – www.edu.ro; www.isj.ph.edu.ro; http://colegiulmihailcantacuzino.ro
- întâlniri cu părinţii copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși în anul școlar 2019-2020, în
învățământul primar, în zilele de 04.-05.03.2019, ora 16,30, cu ocazia evenimentului „Ziua
porţilor deschise”.
- secretariat – 0244.311185; 0244311931
- avizier şcoli
- avizier grădinițe

_______________________________________________________________________________
Extras din Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul
şcolar 2019-2020, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019

PLAN DE ȘCOLARIZARE

Pentru anul școlar 2019-2020,
la Școala Gimnazială
„George Enescu” Sinaia
este prevăzută în planul de
școlarizare o clasă
pregătitoare cu 26 de locuri.

Pentru anul școlar 2019-2020,
la Școala Gimnazială
„Principesa Maria” Sinaia
sunt prevăzute în planul de
școlarizare două clase
pregătitoare cu 40 de locuri.

PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

Școala „George Enescu”

Școala „Principesa Maria”

12,00 - 14,00

12,00 - 14,00

Activități recreative

Activități recreative

Masa de prânz (opțional)

Masa de prânz (opțional)
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