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Inscriere clasa pregătitoare 2021-2022 conform OMEC 3473/2021

Vă informăm că înscrierea la clasa pregătitoare se desfășoară în perioada

29 martie – 28 aprilie 2021

atât online la adresa clasa.pregatitoare@liceuleugenporacluj.ro cât și la sediul școlii în intervalul

orar 8-18.

Pentru programarea înscrierii la sediul unității de învățământ se va contacta secretariatul la tel.

0264459702 sau pe adresa de email : clasa.pregatitoare@liceuleugenporacluj.ro

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021 inclusiv.

 La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31

decembrie 2021, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru

parcurgerea cu sucess a clasei pregătitoare (art. 6)

 Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și

în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ȘI CUM SE FACE RECOMANDARE/ EVALUAREA DEZVOLTĂRII

PSIHOSOMATICE A COPILULUI pentru copii născuti în perioada 1 septembrie – 31 decembrie

2021 ori cei care nu au frecventat grădinița/s-au întors din străinătate

- Recomandarea înscrierii copilului în clasa pregătitoare – Anexa 1 – se depune la unitatea de

învățământ preșcolar

- Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea CJRAE Cluj – Anexa 2

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?

PĂRINTELE POATE OPTA:

a) Pentru înscrierea la școala de circumscripție

b) Pentru înscrierea în altă școala decât în cea de circumscripție.

În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor

generale și specific de departajare.

Aplicația informatică NU permite înscrierea copilului în mai multe untăți de învățământ!!
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CUM VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

Cererile-tip de înscriere pot fi descarcate și completate după cum urmează:

1. Online, pe un formular disponibil la adresa: https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-

primar/ ori pe site-ul liceului: https://www.liceuleugenporacluj.ro

2. Direct la unitatea de învățământ pe baza unei programări la tel. 0264459702 sau pe adresa de

email : clasa.pregatitoare@liceuleugenporacluj.ro

DEPUNEREA DOSARELOR

I. Pentru înscrierea online, următoarele documentele vor fi transmise pe adresa de email :

clasa.pregatitoare@liceuleugenporacluj.ro:

- certificat de naștere copil (numele_prenumele copil_CN)

- act identitate părinte (numele_prenumele parinte_CI)

- evaluare CJRAE (daca este cazul) (numele_prenumele copil_evaluare)

- Hotărâre judecătoresca definitivă în cazul divorțului/ (daca este cazul) (numele_prenumele

copil_sentinta)

- Anexa 3 la metodologie – declarația tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea

informațiilor introduse în cerere (numele_prenumele elev_anexa 3)

II. Pentru înscriere la sediul unității dosarul va cuprinde :

- certificat de naștere copil (copie și original)

- act identitate părinte (copie și original)

- evaluare CJRAE (daca este cazul) - original

- Sentinta de divorț (daca este cazul) (copie și original)
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CARE SUNT CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILEE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE UN LOC ?

 Existența unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului

 Existența unui document care să ateste că este orfan ;

 Copilul provine de la casa de copii/centru de plasament ;

 Are un frate/soră înmatriculat în unitatea de învățământ în care se solicita înscrierea

Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătura la sediul unității

sau prin mijloace electronice.

Circumscripții -mediul urban și oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022 :

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2021/03/Oferta-educationala_2021-

2022_sectia_romana.pdf

Criterii specifice Liceului Teoretic ,,Eugen Pora” Cluj-Napoca click. -criterii

Director

Prof. Borza Dorina Maria
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