
 
Calendarul  de  evaluare    
psihosomatică:  
25.02   –   20.03.2020  
Centrul   de   evaluare   psihosomatică:  
Școala  cu  clasele  I-VIII  Lehliu-Gară;      
str.Viitorului,   nr.9;   tel   0242/640573  
Orarul  de  funcționare  al  centrului  de       
evaluare   psihosomatică:  
Luni  –  Vineri:  10,00  –  18,00       
(programarea   va   fi   anunțată   școlilor)  

 
Acte   necesare   evaluării  

psihosomatice:  

-Copie  dupa  actul  de  identitate  al       
părintelui/tutorelui   legal;  
-Certificatul   de   naștere   al   copilului;  
-Adeverință  medicală  de  la  medicul  de       
familie  în  care  să  specifice  “apt  pentru        
școală”.  
 

Mențiuni  
 

Programările  evaluărilor   
psihosomatice  vor  fi  făcute  de  centrul       
Lehliu  și  anunțate  școlilor.  Evaluarea      
psihosomatică  se  face  în  prezența      
părintelui,  fără  ca  acesta  să  intervină.       
La  încheierea  evaluării  fiecărui  copil,      
rezultatul  este  comunicat,  în  scris,      
părintelui  care  a  solicitat  evaluarea.      
Rezultatul  evaluării  nu  poate  fi      
contestat.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Acte   necesare   înscrierii  
 
- Cerere-tip  de înscriere,  ce  se  va       
completa   la   secretariatul   școlii;  
-Copii  după  actul  de  identitate  al       
părintelui/tutorelui   legal;  
-Certificatul   de   naștere   al   copilului;  
-Documentul  care  atestă  dezvoltarea     
psihosomatică  corespunzătoare  pentru    
parcurgerea  clasei  pregătitoare  (dacă     
este   cazul).  
  

 
 
Calendarul   de   înscriere   pentru   clasa  

pregătitoare  
 
24.02 :   afişarea   circumscripţiilor   şcolare,   a  
numărului   de   clase   pregătitoare   alocate   de  
fiecare   unitate   de   învăţământ,   a   programului  
de   completare   a   cererilor   de   înscriere,   a  
programului   de   evaluare   a   dezvoltării  
psihosomatice   a   copiilor   (în   cazurile   în   care  
este   necesară)   şi   a   şcolilor   în   care   se   va  
desfăşura   aceasta;  

25.02-   09.03 :   organizarea   unei   zile   a   porţilor  
deschise   în   fiecare   şcoală   cu   clase  
pregătitoare;  

25.02-   20.03 :   realizarea   evaluării   dezvoltării  
psihosomatice   şi   comunicarea   rezultatelor;  

4   -   23   .03 :   completarea   şi   validarea   cererilor  
de   înscriere   în   clasa   pregătitoare   (prima  
etapă);  

27-30   martie   :    procesarea   cererilor   părinţilor  
care   solicită   înscrierea   la   altă   unitate   de  
învăţământ   decât   şcoala   de   circumscripţie   pe  
locurile   rămase   libere;   

01   aprilie :   afişarea   candidaţilor   înmatriculaţi,  
a   numărului   de   locuri   rămase   libere   şi   a  
copiilor   neînscrişi   după   prima   etapă;  

23    -   30   aprilie :   depunerea   şi   validarea   cererii  
de   înscriere   în   clasa   pregătitoare   la   şcoala   de  
pe   prima   poziţie   dintre   cele   trei   opţiuni  
exprimate   de   părinţi   (etapa   a   doua);  

07    mai :   afişarea   listelor   finale   ale   copiilor  
înscrişi   în   clasa   pregătitoare .  



 

Înscrierea   în   învăţământul   primar,  
în   clasa   pregătitoare,   este  
obligatorie   pentru  copiii   care  
împlinesc   vârsta   de   şase   ani  
înainte   de   31   august   2020 .  

În   cazul   copiilor   care   împlinesc  
această   vârstă   în   perioada  1  
septembrie   -   31   decembrie  
înscrierea   în   clasa   pregătitoare   se  
poate   face   numai   dacă   dezvoltarea  
lor   psihosomatică   este  
corespunzătoare.   Acest   lucru   se  
face   la   solicitarea   scrisă   a   părinţilor.  

Dacă   nu   optează   pentru   clasa  
pregătitoare   sau   dacă   evaluarea  
dezvoltării   psihosomatice   este  
negativă,   părinţii   copiilor   care  
împlinesc   şase   ani   între   1  
septembrie   şi   31   decembrie     îi   vor  
înscrie   pe   aceştia   la   grădiniţă,   în  
grupa   mare .  

 

În   situația   în   care   numărul   cererilor  
de   înscriere   primite   de   la   părinți   al  
căror   domiciliu   se   află   în   afara  
circumscripției   școlare   este   mai  
mare   decât   numărul   de   locuri   libere  
vor   fi   aplicate   criterii   de   departajare  
generale.  

 
 

 
 

LICEUL   TEHNOLOGIC   NR   1   FUNDULEA  
STRADA   NICOLAE   TITULESCU,   NR.   3  
E-MAIL:   grupscolarfundulea@yahoo.com  

 

Prima   zi   de   școală   poate  
deveni   o   amintire   frumoasă  

din   albumul   copilăriei!  

 

 

 



Drumul   de   la   “rădăcini”    la  
„aripi”   se   construiește   în   școală!  


