LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU
Str. Vasile Naşcu Nr. 143
Tel / fax : 0263374315
E-mail: gsfeldru@yahoo.com

ANUNŢ ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
Şcoala Gimnazială Gavril Istrate Nepos – o clasă cu 28 de elevi
Liceul Tehnologic Feldru – două clase cu 50 de elevi
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,

Art. 5. Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021
inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în
conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
Art. 6. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2021 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, pe baza recomandarii unitati de invatamant .
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII






Cerere-tip de înscriere
Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie și original al certificatului de naștere al copilului
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice
(acolo unde este cazul).
Dosar plic

CENTRUL DE ÎNSCRIERE
Secretariatul Liceul Tehnologic Feldru comuna Feldru nr. Tel. 0263374315
Şcoala Gimnazială Gavril Istrate Nepos (local Grădiniţă) sat Nepos
CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
Prima etapă 29.03.2021-28.04.2021
A doua etapă 24.05.2021-31.05.2021

Completarea de către părinti a cererii tip de înscriere la centrele de înscriere.
VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE

Prima etapă 29.03.2021-28.04.2021
A doua etapă 24.05.2021-31.05.2021
– de luni până vineri, după completarea online a cererii de înscriere, la secretariatul liceului

Criteriile generale de departajare care se aplica in situația în care numărul de cereri este mai
mare decât numărul de locuri:
1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
2. 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;
3. c) existenta unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
4. d) existenta unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ

Comisia de înscriere

