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ANUNȚ
Privind încrierea la clasa pregătitoare 2022 – 2023
I.

Perioada de completare a cererilor-tip: 11 aprilie – 10 mai la secretariatul școlii sau online.

II.

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2022 – 2023 la clasa pregătitoare

3 clase / 75 de elevi.
III.

Dosarul de înscriere conține următoarele documente:

1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022 (se poate completa fizic în baza unei
programări sau online iar acesta se va printa în momentul validării).
2. Declarația pe propria răspundere (ANEXA 3 pentru cei care realizează înscrierea
online).
3. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE.
•

•

Pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022
(inclusiv), care a frecventat grădinița, părintele / tutorele sau susținătorul legal depune o
recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
În vederea eliberării acesteia, părintele depune o cerere (ANEXA 1) la unitatea unde este înscris în
prezent copilul.
Pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021
(inclusiv), care NU a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele / tutorele sau
susținătorul legal depune documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare
pentru parcurgerea clasei pregătitoare;
În acest caz evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de cître CJRAE Bihor și în vederea eliberării
acesteia, părintele depune o cerere (ANEXA 2).

4. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui.
5. Copie a certificatului de naștere al copilului (certificate „conform cu originalul” de
către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale).
6. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților.
7. Documente care atestă statulul de “caz special” ( plasamet, certificat medicale, CES, etc).
8. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt pentru școală”.
9. Fișă cu vaccinările de la medicul de familie.
10. Acte doveditoare pentru criteriile specifice de departajare (adeverințe).
* Criteriile specifice de departajare stabilite la nivelul Liceului Teologic Penticostal
Betel sunt afișate pe site-ul școlii și la avizier.
IV.

Documentele vor fi puse într-o folie transparentă.

Notă: Dacă înscrierea (completarea cererii-tip) este făcută online, dosarul complet va fi depus la secretariat
în urma unei programări telefonice.
Pentru mai multe informații sau pentru programare în cazul depunerii dosarului în format fizic sunați la
nr.de telefon 0359410603.

Comisia de înscriere

