IMPORTANT!

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2
TEL./FAX: 0258-811548
e-mail: scavramiancu@yahoo.com, www.scai.ro

Părintele poate opta:
• Pentru înscrierea la şcoala de circumscripție – în această situație, copilul
este automat înscris.
• Pentru o unitate de învățământ, alta decât şcoala de circumscripție – în
această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este
cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.
• Părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripție să fie rezervat
pentru eventualitatea în care copilul nu este admis la unitatea de învățământ
pentru care părintele a făcut opțiunea.

La înscriere au prioritate copiii din circumscripţie, iar apoi cei din afara
circumscripţiei, în limita locurilor libere.

Aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi
de învăţământ.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
• Ministerul Educației Naționale la adresa: www.edu.ro
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba la adresa: www.isjalba.ro
• Şcoala „Avram Iancu” Alba Iulia la secretariat sau accesând site-ul şcolii:
www.scai.ro la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2021
• TELVERDE al ISJ ALBA - 0800816258

DEVIZA ŞCOLII
Şcoala „Avram Iancu” – o şcoală pentru copii, familie şi comunitate

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ÎNSCRIEREA ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
2021-2022

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia:
• oferă copilului dumneavoastră şansa de a învăţa într-un mediu atractiv și
prietenos;
• se particularizează prin învăţarea limbii germane;
• este alegerea potrivită pentru cei care doresc un învăţământ de calitate,
într-o şcoală cu un climat de siguranţă.

***
Pentru anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba
Iulia are aprobate, conform proiectului planului de şcolarizare, pentru clasa
pregătitoare 88 de locuri (4 clase).

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
•

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august
2021, inclusiv.
• Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1
septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv, dacă nivelul lor
de dezvoltare este corespunzător.

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ
a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv
ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
CLASA PREGĂTITOARE

Perioada de desfăşurare a evaluărilor: 22 martie – 27 aprilie 2020
1. Pentru copiii care au frecventat grădinița înscrierea în clasa pregătitoare se
face la solicitarea scrisă a părinților, conform Anexei 1 la metodologie, în baza
recomandării eliberate de grădiniță.
2. Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
evaluarea psihosomatică se efectuează de către CJRAE, astfel:
Programul de lucru: Luni – Vineri, între orele 1000 – 1800 cu programare la nr. de
telefon 0720091460
Locul: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68 – sediul DGASPC
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
• La unitatea de învăţământ, de luni până joi, între orele 800-1800 și vineri între orele
800-1700 la serviciul secretariat, prin completarea unei cereri tip de înscriere.
• ONLINE pe un formular disponibil la adresa http://inscriere.edu.ro/ .
În această situaţie de înscriere părintele are obligaţia să valideze cererea la
serviciul secretariat al școlii.

A. Prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021
• Completarea de către părinți a cererilor tip de înscriere on-line sau
la secretariatul școlii, de de luni până joi, între orele 800-1800 și
vineri între orele 800-1700
Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând
următoarele priorităţi:
• Repartizarea copiilor înscrişi din circumscripţie;
• Admiterea cererilor copiilor înscrişi din afara circumscripţiei, în
limita locurilor disponibile;
• Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor care nu au fost
admişi din lipsă de locuri la şcoală, alta decât cea de circumscripţie
şi care au optat pentru întoarcerea la şcoala de circumscripţie.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
• Cerere-tip de înscriere;
• Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
• Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
• Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copiii
care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv);
• Declarație pe propria răspundere (Anexa 3 la metodologie)
• Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea
părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați;
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt
din circumscripţia şcolară).

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ:
Documente care atestă îndeplinirea Criteriilor generale:
• Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
• Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru
de plasament/plasament familial;
• Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
• Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

20 mai 2021 - afişarea la avizier și pe site-ul școlii a listei copiilor
înmatriculaţi și a locurilor rămase libere, după prima etapă.

B. A doua etapă: 24 – 31 mai 2021 la care participă doar cei care nu
au fost cuprinşi într-o unitate de învățământ sau care nu au participat în
prima etapă de înscriere. Părinții vor completa o nouă cerere de înscriere,
repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile, după prima
etapă.
4 iunie 2021 – afişarea la avizier și pe site-ul școlii a listei finale cu copiii
înscrişi în clasa pregătitoare.

