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Plan de școlarizare – clasa pregătitoare 

 

În anul şcolar 2017-2018, Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tg Jiu are următoarea 

ofertă educaţională pentru clasa pregătitoare: 

 2 clase pregătitoare care oferă posibilitatea înscrierii unui număr de 50 de 

elevi. 

Cadrele didactice care vor desfăşura activităţile instructiv-educative la  2 clase 

pregătitoare sunt prof. înv. primar Tiţa Oana - Cornelia,  prof. înv. primar 

Popescu Ana-Maria. 

 săli de clasă în care se vor organiza activităţile instructiv-educative, dotate cu 

mobilier adecvat și cu materiale didactice necesare desfășurării activităților.  
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Criterii generale şi specifice 

 

aplicabile în  situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de 

înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare 

este mai mare decât numărul de locuri libere 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:  

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 singur părinte;   
d)   existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de 

învățământ respectivă. 
                          

           Criteriile specifice de departajare stabilite de Colegiul Naţional „Spiru Haret” 

Tg-Jiu,  pentru situaţia în care la instituţia noastră de învăţământ numărul cererilor de 

înscriere de la părinţii care au domiciliul afara circumscripţiei şcolare este mai mare 

decât numărul de locuri libere (conform art. 10, (5) și art. 11, (1) (2) (3) din 

”Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-

2018” sunt următoarele:  

1. Părinţii copilului care solicită înscrierea la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu 

desfăşoară activitate de voluntariat la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu / în 

comunitate.  
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 2. Părinţii copilului care solicită înscrierea la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu 

sunt cadre didactice ale Colegiului sau lucrează în alte compartimente ale instituţiei. 

 3. Părinţii copilului care solicită încrierea la C.N.”S.H.” Tg-Jiu sunt absolvenţi ai 

Colegiului.  
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PROGRAMUL ORGANIZĂRII ÎNTÂLNIRILOR PENTRU INFORMAREA ŞI 

CONSILIEREA PĂRINŢILOR COPIILOR CARE VOR FI CUPRINŞI ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

               

 

 PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR PENTRU INFORMAREA ŞI CONSILIEREA 

PĂRINŢILOR COPIILOR CARE VOR FI CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 ESTE URMĂTORUL: 

 

PERIOADA INTERVAL ORAR 

24 FEBRUARIE 2017 

26 FEBRUARIE 2017 

2 MARTIE 2017 

 

13,00 – 15,00 
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DOCUMENTE 

necesare la înscrierea în clasa pregătitoare, 
 

conform Art. 14 (2), din ”Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 
pentru anul şcolar 2017-2018” 

 cerere-tip de înscriere   

 copie xerox certificat de naştere copil 

 copie xerox buletin/carte de identitate părinţi 

 copie a documentului care atestă evaluarea psihosomatică ( dacă este cazul).  

Pentru înmatriculare, sunt necesare următoarele documente:  

 adeverinţă medicală cu avizul „apt pentru şcoală” şi vaccinările, eliberată de 

medicul de familie, în original 

 adeverinţă de la Grădiniţă , din care să reiasă că „frecventează grupa mare” 

 fişa de evaluare a copilului, eliberată de Grădiniţă, după încheierea anului 

şcolar curent. 

Notă: Părinţii al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare, vor 

depune documentele care justifică îndeplinirea criteriilor generale şi specifice, 

stabilite conform Metodologiei.  
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ANUNŢ 

  

 În data de 25.02.2017, intervalul orar 9,00 – 13,00, Colegiul Naţional „Spiru 

Haret” Tg-Jiu organizează ZIUA PORŢILOR DESCHISE, activitate care se 

adresează copiilor care se vor înscrie în clasa pregătitoare, precum şi părinţilor 

acestora.  

 Părinţii şi copiii sunt invitaţi să viziteze spaţiile destinate desfăşurării 

activităţilor specifice clasei pregătitoare şi să poarte discuţii cu personalul unităţii de 

învăţământ, implicat în aceste activităţi.  

 Activitatea se va desfăşura în PAVILIONUL B al Colegiului.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. dr. Carmen Cosmulescu 

 

 

 

 

http://www.spiruharetgorj.ro/


COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU 
Str. 1 Decembrie 1918, nr.106 

Cod poştal: 210243 
Tel / Fax: 0253237710 

E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro 
Web-site: www.spiruharetgorj.ro 

CUI: 4666231 
___________________________________________________________________ 
 

 

Comisia responsabilă pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar este 

cea numită de directorul Colegiului Naţional “Spiru Haret” Tg-Jiu,  prof. dr. Carmen 

Cosmulescu, conform Deciziei nr. 14/2017, în următoarea componenţă:  

1. Ciobotea Alina – Nadia - preşedinte 

2. Fotescu Cornelia- secretar şef 

3. Tiţa Oana - Cornelia - membru 

4. Popescu Ana – Maria  - membru 

5. Fîcea Cristina - membru 

6. Avram Mariana – membru 

7. Măicăneanu Mariana - membru 
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LISTA DOCUMENTELOR 

CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE 

 

 

1. Adeverinţă din care să rezulte că părinţii copilului au desfăşurat activităţi de 

voluntariat la Colegiul Naţional „Spiru Haret” sau în comunitate; 

2. Adeverinţă din care să rezulte că părinţii copilului sunt angajaţi ai Colegiului 

Naţional „Spiru Haret”/absolvenţi ai Colegiului Naţional „Spiru Haret”. 
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