Școala Gimnazială „Dumitru Hera”
Bătești

„Ziua porților deschise” vă
oferă posibilitatea de a
cunoaște mediul în care va
învăța copilul
dumneavoastră.
Clasa Pregătitoare are ca
obiective:
-oferirea unui start mai bun
în viața școlară;
- dezvoltarea socializării și
adaptării la schimbare;
-desfășurarea orelor de curs
sub forma activităților
ludice;
-consolidarea cunoștințelor
dobândite anterior.
Vă aștept cu drag să ne
cunoaștem și să pornim
împreună spre cunoaștere!

Ne așteaptă noi

02.04.2022

prof înv. prim. Stoicescu

Anca Magdalena
telefon: 0763874477
e-mail: sunshine_sam05@yahoo.com

ETAPELE ÎNSCRIERII
ETAPA I
30 martie—8 aprilie 2022: Evaluarea
dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani
în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2022 și eliberarea recomandării pentru
înscrierea în învățământul primar

11 aprilie—10 mai 2022: Completarea
cererilor-tip de înscriere, online sau la
unitatea de învățământ la care solicită
înscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învățământ la
care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a
recomandării de înscriere în clasa
pregătitoare, după caz, respectiv a
declarației pe propria răspundere și a
documentelor necesare în copie simplă
27 mai 2022: Afișarea în unitățile de
învățământ și pe site-ul inspectoratului
școlar a candidaților
înmatriculați și a numărului de locuri
rămase libere
Documente necesare înscrierii :
Copie a actului de identitate (ambii
părinți)
ștere al copilului
Hotărârea judecătorească sau orice alt
document care atestă calitatea de
susţinător legal/tutore al copilului (dacă
e cazul)
Acolo unde este cazul, rezultatul
evaluării nivelului de dezvoltare
psihosomatică a copiilor

Copiii din clasa pregătitoare au un
program lejer şi materii care le vor
face mai uşoară
trecerea în clasa I.
Ca discipline vor avea:
Comunicare în limba română (CLR)
Comunicare în limba străină – Limba
engleză (LE)
Matematică şi explorarea mediului
(MEM)
Dezvoltare personală (DP)
Arte vizuale şi abilităţi practice
(AVAP)
Muzică şi mişcare (MM)
Educaţie fizică (EF)
Religie
Activități extrașcolare cu conținut
educativ:
- Activități cultural – artistice;
- Concursuri;
- Expoziții;
- Excursii;

- Parteneriate cu alte școli;
- Proiecte educționale la nivel național;
- Activități comune școală-părinți;
- Implicarea și responsabilizarea prin
activități ecologice

1 caiet foaie velină (învelit și
etichetat);

carioci, pix gel albastru,
roșu și verde,
;
1 top hârtie Xerox (500 file);
pachet de plastilină+planșetă;
perforatoare cu model mic și
mare;
1 pachet de şerveţele;
bloc de desen
hârtie: glace, autocolantă,
creponată
cartoane colorate A4 - 5 culori
diferite ( câte 5 culori din fiecare)
coli colorate A4 - 5 culori
diferite (câte 5 culori din fiecare)
mapă plastic (cu capsă sau
elastic)
foarfecă;
lipici solid + aracet;
1 set sârmă pluşată
2 seturi ştampile ( modele la
alegere - de preferat litere sau
cifre )
trusă sanitară;
echipament sportiv.
Toate rechizitele vor avea etichete pe care vor fi scrise numele
şi prenumele elevilor.

