ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2020

1. Şcoala Gimnazială “Pia Brătianu”
Str. Petofi Şandor, nr.14-16, sector 1, Bucuresti
Telefon / fax: 021.222.65.90.
2. Numărul de clase pregătitoare alocate = 6
Nr.locuri = 150
3. Circumscripţia şcolară, conform site-lui ISMB – www.ismb.edu.ro
4. Metodologia şi Calendarul, conform site-lui I.S.M.B. – www.ismb.edu.ro
5. Precizări privind activitatea de evaluare psihosomatică, conform site-lui
I.S.M.B. – www.ismb.edu.ro
6. Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică 25 februarie - 20
martie 2020, conform site-ului I.S.M.B. www.ismb.edu.ro
7. Cursurile celor 6 clase pregătitoare aprobate se vor desfăşura în incinta Şcolii
Gimnaziale “Pia Brătianu” în două schimburi. Programul celor două
schimburi este: schimbul I: 8-10.45, iar schimbul al II-lea 11.15-14, fiecare
clasă urmând să desfășoare cursurile alternativ, atât în schimbul I cât și în
schimbul al II-lea, un număr egal de săptămâni. Aceste clase, preconizăm la
această dată şi în aceste condiţii de spaţiu, vor învăța în aceeași formulă de 2
schimburi și în anii școlari viitori.
8. Şcoala propune program prelungit - semiinternat pentru copii, care presupune
masa de prânz şi supravegherea copiilor de către un pedagog şcolar, în
intervalul orar 11.45-17.00.
9. Comisia municipiului Bucureşti asigură instituirea şi funcţionarea unui
telverde: 0 800 816 021, care va funcţiona pana la data de 19.04.2020, la care
părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la
înscrierea copiilor in invatamantul primar.

10.Informăm părinţii că aplicația informatică prin care se face validarea nu
permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. În cazul în
care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost
depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de
date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și
rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ
(extras din Metodologie).
11.Ziua porţilor deschise are loc vineri, 28.02.2020, între orele 16.00 – 18.00.
12.Perioada de înscriere: 4 martie – 23 martie 2020, la secretariatul şcolii.
13.Program înscriere:
ZIUA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

ORA
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 17

14.Documente necesare pentru înscriere:
-

Dosar plic de carton;
Certificatul de naştere al copilului – original şi fotocopie;
Cartea de identitate a părintelui care face înscrierea – original şi fotocopie;
Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (unde este cazul)
– original şi fotocopie;
- Părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din
care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost
stabilită locuinţa minorului – original si fotocopie;
- Documente privind îndeplinirea Criteriilor generale, conform
Metodologiei de înscriere sau a Criteriilor specifice de departajare propuse
de şcoală (unde este cazul).

