ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA”
Şura Mare, Str. Principală, Nr. 3, Jud. Sibiu
Tel.: 0269.543246; Fax: 0269.543713
e-mail:scsuramare@yahoo.com www.scoalasuramare.ro

ÎNSCRIERI LA CLASA PREGATITOARE
AN ȘCOLAR 2021/2022
Înscrierile pentru CLASA PREGATITOARE se fac la sediul Grădiniței Șura Mare
sau la sediul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Șura Mare începând cu data de 29. 03.
2021 pâna la data de 28.04.2021 după următorul program :

Luni-Vineri: 8-12 la sediul Grădinitei din Șura Mare şi Grădiniței
Hamba;
- Luni-Vineri: 10-18 la sediul Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna”;
Notă: înscrierile după ora 16 se fac doar în urma unei programări
telefonice: 0269543246; 0731311417!
Număr de clase aprobate: 2
-

Ce copii trebuie înscrişi?
- 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;
- Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea
grupei mari a învățământului preșcolar
- Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2021 pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa
pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Pentru
acești copii, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților,
în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar
(educatoare de la grupă).
Acte necesare înscrierii :
- Cererea-tip de înscriere (se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă
sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește
înscrierea copilului);
- Copie după cartea de identitate/buletin pentru părinți;
- Copie certificat de naștere copil.
Informații utile:
http://www.scoalasuramare.ro/clasa-pregatitoare/
http://www.isjsb.ro/index.php/inscrierea-in-invatamantul-primar-2016-2017
TELVERDE 0 800 816 269 Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.0014.00
Pentru orice informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteți
suna la tel. 0735191949, între orele 08-20.
Director,
prof. Adrian-Dumitru Lungoci

