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ÎNSCRIERE
CLASA PREGĂTITOARE
2021 – 2022
În cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Str.
Aeroportului 118, Comuna Cârcea în anul şcolar 2021-2022 va funcţiona o clasă
pregătitoare cu un număr de 8 elevi.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021,
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie
2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă
nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
În această situație pentru copiii care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa
pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de
unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere
însoțită de documente justificative.
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau
se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea
copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau
prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie
răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea
informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa
pregătitoare.
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la
care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în
compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către
părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea
locului obținut prin fraudă.
(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la
unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența
părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării
realizate de către unitatea de învățământ.
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Calendarul înscrierii:
22 martie – 27 aprilie 2021
- Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor care împlinesc
vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2021

29 martie-28 aprilie 2021
- Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de Învăţământ la care solicită
înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.
20 mai 2021
- Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Dolj şi al
unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase
libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

