5 martie 2019
Ziua porților deschise
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD pentru înscrierea în clase pregătitoare
26 februarie - 20 martie 2019 Evaluarea
Psihosomatică
25 marie 2019 Transmiterea către centrele județene
de resurse și asistență educațională a rezultatului
evaluării psihosomatice
4 martie 2019 - 22 martie 2019 Completarea de
către părinți a cererilor-tip de înscriere a copiilor în
clasa pregătitoare. Cererile trebuie validate la școala
la care se solicită înscrierea copiilor, de luni până
vineri între orele 8:00-18:00
29 martie 2019
Afișarea în școli și pe site-urile
inspectoratelor școlare a elevilor înmatriculați, a
numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor
neînscriși după prima etapă
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
1 aprilie 2019 Afișarea în școli și pe site-urile
inspectoratelor școlare a procedurii specifice de
repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
elaborată de inspectoratul școlar
2-8 aprilie 2019 Depunerea cererii-tip de înscriere
la secretariatul școlii aflată pe prima poziție dintre
cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de
către părinți
11aprilie 2019
Afișarea la fiecare școală a
listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare
12 aprilie – 19 aprilie 2019 Soluționarea de către
inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor
care nu au fost încă înscriși la vreo școală

Acte necesare înscrierii:
 Cerere;
 Copie certificat naștere copil;
 Dacă nu face 6 ani până la 31
august – este necesară testare
psihosomatică;
 Copie CI părinți;
 Fișă medicală de la medicul de
familie;
 În cazul părinților divorțați –
copie hotărâre judecătorească
definitivă din care să rezulte
modul în care se exercită
autoritatea părintească și unde a
fost stabilită locuința minorului.
Baza materială:
 Săli de clasă cu mobilier nou
 Laboratoare
 Sală de sport
 Cabinet medical
- Servicii speciale oferite de
consilier, logoped și profesor de
sprijin.
- Participarea la parteneriate
educaționale și concursuri
școlare.
- Vizionarea de spectacole de
teatru, expoziții în cadrul
parteneriatelor pe care le
desfășoară școala.

CLASA PREGĂTITOARE
ZIUA PORȚILOR
DESCHISE
05.03.2019

Lucruri pe care le puteţi face cu
copilul dvs. acasă, pentru a-l
ajuta în activitatea de la şcoală

Întrebaţi-l despre şcoală şi arătaţi-vă

Ce discipline școlare sunt la
clasa pregătitoare?
Denumirea disciplinei
Comunicare în limba
română(CLR)
Matematică şi explorarea
mediului (MEM)

interesaţi de ceea ce învaţă.
Asiguraţi-vă că vine odihnit la şcoală.

atenţiei si a capacităţii de concentrare.
Asiguraţi-i o alimentaţie sănătoasă acasă şi
la şcoală. Un măr, un fruct, o sticlă de

şcoală.
Evitați să faceţi comparaţii între propriul

5
Ce e alfabetul oare ?
Şir de puişori în soare ?

4

Dezvoltare personală (DP)

Stolul alb de porumbei?
Licurici sunt ori mărgele

2
Arte vizuale şi abilități practice
(AVAP)

2

Limba modernă (engleză)

1
Educație fizică si sport

2

deoarece fiecare are propria sa personalitate şi
propriul ritm de dezvoltare!

Religie :
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ

Cred că e un fel de cheie
Năzdrăvană şi anume

2

copil şi alţi copii, nici chiar între frati,

Literele subţirele?
Ce e alfabetul, ce e?

Muzică si mișcare (MM)

apă/ceai şi un sandviş pregătit de dvs. sunt
suficiente şi recomandabile pentru masa de la

ALFABETUL

Sau, pe câmp, turmă de miei?

Stabiliţi limite pentru timpul petrecut în faţa
televizorului, deoarece le inhibă dezvoltarea

Nr. ore

1
19

Să deschidă porţi spre lume.

