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Documente necesare la înscrierea în
clasa pregătitoare


Dosar plic;



Cerere-tip de înscriere – se va imprima la unitatea școlară de pe platformă;



Certificat de naștere al copilului (în original și copie);



Cartea de identitate a părintelui/tutore legal (în original și copie); părinții
divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care să
rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită
locuința minorului;



Avizul epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate eliberat de medicul de
familie;



Recomandarea eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar (dacă elevul
împlinește 6 ani în intervalul 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022) (Anexa 1 la
metodologie);



Rezultatele evaluării psiho-somatice (dacă elevul împlinește 6 ani în intervalul 1
septembrie 2022 – 31 decembrie 2022, dacă elevul nu a frecventat grădinița sau dacă
elevul s-a întors din străinătate) (Anexa 2 la metodologie);



Declarație pe propria răspundere (dacă înscrierea elevului s-a realizat on-line)
(Anexa 3 la metodologie);



Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap (dacă este cazul);



Copilul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/ centru de
plasament/ plasament familial (situație dovedită pe bază de documente, dacă este
cazul);



Copilul este orfan de un părinte (situație dovedită pe bază de documente, dacă este
cazul).
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Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare
Extras din metodologie Nr. 3445/2022 din 17 martie 2022

ART. 5
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la
data de 31 august inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul
primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale
prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de
frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar.
ART. 6
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv pot să îşi înscrie copiii în
învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare
este corespunzător.
(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa,
înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în
baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi depusă direct la unitatea
de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice. La solicitarea
părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite
recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace
electronice.

Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 1A
Tel. 0262262355, Fax 0262261440
Email: autobaiasprie@gmail.com
www.autobaiasprie.ro

