Acte necesare înscrierii
în clasa pregătitoare
- an școlar 2021-2022 * Cerere – tip de înscriere,
* Copie certificat de naştere copil,
* Copie act de identitate părinte/părinți,
* Alte documente în funcție de starea civilă a
părinților,
* Adeverință medicală pentru înscrierea în
colectivitate + Fișa de vaccinări (de la medicul
de familie),
* Recomandarea de la grădiniță / rezultatul
evaluării de la CJRAE pentru copilul care
împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv.

ANUNȚ
În atenția părinților candidaților înscriși
la testarea aptitudinilor muzicale în
vederea admiterii la clasa pregătitoare,
an școlar 2021-2022

NUMĂR LOCURI DISPONIBILE =
22
(1 CLASĂ)
PIAN = 11 LOCURI
VIOARĂ = 11 LOCURI
Repartizarea pe instrumente se va face
în ordinea descrescătoare a mediei
obținute la testare și în funcție de
opțiunea fiecăruia.

ANUNȚ
Art. 52, alin. (3) din Metodologia de înscriere a
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2021-2022:
În scopul asigurării continuității școlarizării copiilor
într-o unitate de învățământ, respectiv formațiune de
studiu, unitățile de învățământ care au în ofertă clasă
pregătitoare, pot organiza testarea aptitudinilor
copiilor care ar putea parcurge, începând cu clasa I,
program integrat de artă sau sportiv, chiar înainte de
înscrierea acestora la clasa pregătitoare.

TESTARE APTITUDINI MUZICALE
CLASA PREGĂTITOARE
an școlar 2021-2022

JOI, 06 MAI 2021
Programarea pe ore a candidaților va fi afișată
MIERCURI, 28 APRILIE 2021.
DIRECTOR,
prof. dr. Adriana Cristina Busuioc

Programul evaluării dezvoltării copiilor
care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie – 31 decembrie 2021,
și care:
- nu au frecventat grădinița,
- s-au întors din străinătate
Centrul de evaluare din cadrul colegiului
prof. Irina Popovici, tel. 0740057539

22 martie – 27 aprilie 2021

Luni: 09.00 - 12.00
Marți: 13.00 - 16.00
Miercuri: 09.00 - 12.00
Joi: 13.00 - 16.00
Vineri: 09.00 - 12.00

