
MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARII
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN BIHOR
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL'' ORADEA
Oradea 410602, str. Gen. Nicolae $ova, nr.6, CUI 12583587

Tel0359-410603,0259-4102621e-mail: secretariatbetel@yahoo.com I rvrvrv.ltpbetel.ro

ANT]NT

Privind incrierea la clasa preeititoare 2020 - 2021

Perioada de completare a cererilor-tip: 29 martie-28 aprilie Ia secretariaful qcolii sau online.

Cifra de qcolarizare aprobatl pentru anul qcolar 2021 -2022Ia clasa pregltitoare

3 clase 175 de elevi.

Dosarul de inscriere confine urmltoarele documente:

Cererea de inscriere in clasa pregdtitoa re 2021 (se poate completa fizic tn baza unei
program5ri sau online iar acesta se va printa in momentul validirii).
Declaralia pe propria rdspundere (ANEXA 3 pentru cei care realizeazd inscrierea
online).

3. Recomandarea de la gridinili/rezultatul evaluirii copilului de la CJRAE/CMBRAE.
o Pentru un copil care implinegte vArsta de 5 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021

(inclusiv), care a frecventat gridinila, pirintele / tutorele sau suslinitorul legal depune o

recomandare eliberati de unitatea de invi!5m6nt cu nivel pre;colar;
in vederea eliberirii acesteia, pErintele depune o cerere (ANEXA 1) la unitatea unde este inscris in
prezent copilul.

o Pentru un copil care implinegte v6rsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021
(inclusiv), care NU a frecventat gridinila sau s-a intors din str5initate, pirintele / tutorele sau

suslinitorul legal depune documentul care atesti dezvoltarea psihosomatici corespunzitoare
pentru parcurgerea clasei pregititoare;
in acest caz evaluarea dezvoltirii copiilor se efectueazi de citre CJRAE Bihor si in vederea eliber6rii
acesteia, pErintele depune o cerere (ANEXA 2).

4. Copie a actului de identitate al pdrintilor/pdrintelui.
5. Copie a certificatului de nagtere al copilului (certificate ,,conform cu originalul" de

cdtre secretariatul unitdlii de invSldm6nt, pe baza documentelor originale).
6. Alte documente in funclie de starea civild a pirinlilor.
7. Acte doveditoare pentru criteriile specifice de departajare (adeverin!e)

* Criteriile specifice de departojore stobilite lo nivelul Liceului Teologic Penticostal
Betel sunt afigate pe site-ul;colii;i lo ovizier.

IV. Documentele vor fi puse intr-un dosar plic / dosar cu gin5.

Recomanddm ca inscrierea (completarea cererii-tip) si fie ficuti online iar dosarul complet
va fi depus la secretariat in urma unei programiri telefonice.

Pentru mai multe informalii sau pentru prgramare in cazul depunerii dosarului in format
fizic sqnffi'tilnr.de telefon 03 5941 0603.
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