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Victoria
se educă!
Anul şcolar 2019 - 2020 se apropie cu paşi repezi iar
dvs., părinţii, aţi ajuns într-o etapă în care deveniţi
conştienţi că al vostru copil va deveni elev.
Pentru ca totul să fie mai uşor aveţi aici câteva
informaţii care să vă ajute la înscrierea copilului în
clasa pregătitoare.

Etapele principale
Evaluare psihosomatică
se va realiza doar pentru copii care
care împlinesc 6 ani după 1
septembrie 2019

Înscrierea la şcoală
4 martie 2019, este data la care începe înscrierea
copiilor de 5-6 ani în clasa pregătitoare pentru anul
școlar 2019-2020

Copii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2019 pot
să urmeze clasa pregătitoare numai după ce trec

Evaluarea
psihosomatică

printr-o evaluare psihosomatică.
Durează 20 de minute
La grădiniţele de stat, această evaluare se va realiza în
cadrul grădiniţei
Evaluarea psihosomatică se realizează în perioada 26
februarie – 20 martie 2019, iar rezultatul NU poate să
fie contestat.
Părinții trebuie să fie alături de copii în momentul în
care se desfășoară această activitate. Trebuie să aibă
copia certificatului de naștere, precum și documentul
medical care atestă că fiul/fiica este apt pentru școală
sau clinic sănătos

CE SE VA ÎNTÂMPLA LA
Evaluarea Psihosmatică

20 DE
ÎNTREBĂRI

ADAPTAREA
LA ŞCOALĂ

Printr-o simplă testare
se va verifica dacă
copilul eeste pregătit
pentru școlaritate

Prin această evaluare
se vor identifica copii
care pot sau nu pot să
facă faţă programului
de şcoală

IMPORTANT
La finalul evaluării,
psihologul va da o
recomandare. Fără
recomandare, părintele
nu îl poate înscrie la
școală pe copil.
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La ce trebuie să fie părinții atenți, înainte de a lua o decizie privind
școlarizarea copilului

CURIOZITATE
" Copilul ar vrea să meargă acum la școală? E curios?"

CONCENTRARE
Care este capacitatea lui de concentrare? Se implică cu plăcere?

ÎNCĂ UN AN LA GRĂDINIŢĂ?
S-ar plictisi să repete un an la grădiniță?

CUM SE VA SIMŢI LA GRĂDINIŢĂ
Care ar fi poziția lui în grupul de la grădiniță ca fiind cel mai mare, lăsat în
urmă?

VREA SĂ FIE CU COLEGII LUI?
Ar prefera să meargă la școală împreună cu colegii de care s-a atașat deja?

TE VEI DESCURCA, TU CA PĂRINTE?
Părinții/familia se vor/va descurca cu mersul la școală, luatul de la școală,
prânzul, temele etc.

o Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31
august inclusiv vor fi înscriși la școală, în clasa 0.
o În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în
intervalul 1 septembrie 2019 - 31 decembrie 2019,
părinții sau tutorele legal pot decide dacă vor sau
nu să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, dar
numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este
corespunzătoare.
o Prima etapă de înscrie se va derula în perioada
4 martie – 22 martie 2019

înscrierea în
clasa
pregătitoare
2019 - 2020

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
clasa pregătitoare 2019 - 2020

PRIMA ETAPĂ
4 – 22 MARTIE

A DOUA ETAPĂ
2 – 8 APRILIE

UTLIMA ETAPĂ
11 APRILIE

Părinţii completează la unitatea
de învățământ cererile-tip de
înscriere prin care solicită
înscrierea copiilor.
Validarea cererilor se va realiza
zilnic, în intervalul orar 8,0018,00 (luni-vineri).

În data de 1 aprilie 2019 şcolile vor
afişa procedura de repartizare a
copiilor pe locurile disponibile.
În perioada 2-8 aprilie 2019
părinţii a căror copii nu au fost
repartizaţi, vor putea depune o
nouă cerere de înscriere

Se va afişa la unităţile de
învăţământ şi pe site-urile
inspectorarelor şcolare lista
copiilor înscrişi după a doua
etapă
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CE DOCUMENTE VOR TREBUI PREGĂTITE?
Cerere-tip de înscriere
Copie şi original după actul de identitate al
părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la
înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care
rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și
unde a fost stabilită locuința minorului
Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
Copie a documentului care atestă dezvoltarea
psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei
pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor
generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
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ATENŢIA
Vor exista destule momente la şcoală în care va fi nevoie de puţin mai multă atenţie decât la
grădiniţă. Observaţi dacă micuţul dvs. are răbdare să ducă la îndeplinire diverse sarcini. Pentru a îl
obişnui pe cel mic să fie mai atent, puteţi să realiza diverse activităţi: să urmăriţi un desen animat
împreună, să realizaţi un lucru împreună sau să citiţi o carte.

ALTERNAREA DE ROLURI ŞI SITUAŢII
Se ştie că în colectivitate şi mai ales la şcoală cel mic trebuie să alterneze diferite roluri, să înveţe
să împartă din necesarul material pentru ore, în cazul unui proiect de grup, sau să fie ba în lumina
reflectoarelor, ba omul din umbră. Pentru a-l ajuta pe copil să fie familiarizat cu acestea,

RECUNOAŞTEREA UNEI FIGURI DE AUTORITATE
Copilul dvs ar trebui să ştie că nu numai cadru didactic va fi persoana autoritară ci şi alţi adulţi din
cadrul instituţiei de învăţământ şi cu care el va ajunge să interacţioneze de mai multe ori pe
parcursul zilei.

AUTOCONTROLUL
Aceasta este o abilitate destul de greu de obţinut, dar nu imposibilă. Deşi gradul de înţelegere al
cadrelor didactice este mare, nu este rău să exersaţi şi acasă cu cel mic câteva jocuri prin care acesta
să înveţe să se controleze. să îşi dea seama că trebuie să îi respecte pe ceilalţi din jurul lui.

INTERACŢIUNEA ŞI ACOMODAREA CU OAMENI NOI
După ce a reuşit să se acomodeze la grădiniţă, să se ataşeze de "Doamna" şi să-şi prieteni, copilul se
vede pus în faţa unui moment de cotitură: începutul şcolii. Din păcate, începerea şcolii rupe această
rutină plăcută pentru copil şi îl pune în faţă unor figuri noi. Încearcă să îi povesteşti cum va fi "viaţa
de şcoalar."

Dragi părinţi,
Dorim să vă informăm că în perioada mai 2018 - mai 2021, în comuna
dvs. se va derula proiectul "Victoria se educă!". Acesta este un
proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
şi este implementat de Primăria Victoria în colaborare cu Şcoala
Profesională "Ionel Teodoreanu" şi Asociaţia Orientat.
Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea educaţiei pentru
copii dvs. În cadrul proiectului se vor derula o serie de activităţi
printre care şi activităţi de familiarizare a copiilor dvs cu mediul
şcolar.
În cadrul proiectului se vor derula şi activităţi pentru dvs. precum:
cursuri, activităţi de consiliere, activităţi comune cu copilul dvs.
Mai multe informaţii puteţi afla pe www.orientat.ro sau pe
Facebook (https://www.facebook.com/AsociatiaADPLUS/).

