ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHINDENI

Înscrierea în învățământul primar
an școlar 2017-2018

22 februarie 2017
1. Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Ghindeni cuprinde pentru anul
școlar 2016-2017, 1 clasă de clasa pregatitoare, numarul maxim de elevi
fiind 25.

2. Se pot înscrie toți copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2017,
inclusiv, sau cei care împlinesc 6 ani până la 31 decembrie 2017, în urma
unei evaluări psihosomatice organizată de CJRAE Dolj.
3. Circumscripția școlară a Școlii Gimnaziale Ghindeni acoperă întreaga
comună Ghindeni. De asemenea, în limita locurilor disponibile, se pot
înscrie și copii aparținând altor circumscripții școlare.
28 februarie 2017
Întâlnire pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță
care vor fi cuprinși, în anul școlar 2017 – 2018, în învățământul primar, la
Grădinița Ghindeni.
3 martie 2017
„Ziua porților deschise” la Școala Gimnazială Ghindeni, părinții, copiii și
alte persoane interesate vizitează spațiul dedicat activităților clasei pregătitoare
și poartă discuții cu personalul școlii implicat în această activitate.
22 februarie – 14 martie 2017
Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care
implinesc 6 ani dupa dara de 31 august 2017.
27 februarie – 16 martie 2017 (ETAPA I)
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ, a
cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-14,30 (luni-vineri).
22– 23 martie 2017
Afișarea la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților
înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși
după prima etapă.

24 martie - 30 martie 2016 (ETAPA A II-A)
Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ,
de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ
în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilortip de înscriere.
6 aprilie 2017
Afișarea listei finale cu elevii înscriși
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