
 

 

INFORMAȚII UTILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

AN ȘCOLAR 2022 – 2023 

ȘCOALA ”SFÂNTUL   IERARH  NICOLAE”  ARAD 

 

*CONTACT: 

  Adresa: Calea Timișorii, nr. 77, cod poștal 310253  

  Telefon/fax: 0357/ 411 411, mobil: 0770/ 151 009 

  Site: www.scoalaortodoxaarad.ro 

*PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023, CLASA PREGĂTITOARE: 

    1 clasă pregătitoare – 23 elevi 

*PERIOADE DE ÎNSCRIERE: 

   11 aprilie – 10 mai 2022 - etapa I 

   31 mai – 7 iunie 2022 - etapa a II – a (în limita locurilor disponibile) 

*ORARUL ÎNSCRIERILOR: 

   Luni – Joi: 8.00 – 18.00 

   Vineri: 08:00 – 17.00 

*CATEGORII DE COPII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021: 

    1. Copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2022, inclusiv 

       (vor fi înscriși în clasa pregătitoare, nu au nevoie de evaluare) 

   2. Copii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie 2022 și 31 decembrie 2022, inclusiv 

       (dacă părintele optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare, au nevoie de : 

  - recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar 

 sau  

  - evaluare a dezvoltării psihosomatice în cazul nefrecventării grădiniței) 



 

 

 

*EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE: 

   Perioada: 30 martie – 8 aprilie 2022 

   Centrul de evaluare: CJRAE Arad, Str. Mucius Scaevola, nr. 9, cod postal 310107,  tel./fax 0257.214.570. 

   Rezultatul evaluării psihosomatice nu poate fi contestat. 

*TELVERDE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD: 

   0800816257 – Luni – Vineri, orele 8.00 – 16.00, până în 10.06.2022 

*SITE ISJ ARAD:  www.isjarad.ro 

*ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

    • fotocopie după actul de identitate al părinților 

    • fotocopie după certificatul de naștere al copilului 

    • în cazul copiiilor care implinesc 6 ani după 1 septembrie 2022:  

  - recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar; 

 sau 

  - copie după rezultatul pozitiv al evaluării psihosomatice (în situația copiilor care nu au 
frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) 

 

*OFERTA CURRICULARĂ LA DECIZIA ȘCOLII pentru anul școlar 2022 - 2023: 

  ⸰  ”Cu pași mici de copil pe urme mari de Sfinți” – Religie ortodoxă – prof. Ban Diana Larisa 

  ⸰  ”Folclorul copiilor” – Arte vizuale și abilități practice – prof. Opreanu Cristina 

 

RECOMANDĂRI: 

 Pentru evitarea aglomerării, vă rugăm să faceți o programare telefonică în vederea înscrierii! 

 


