INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/ fax: 0242 315949; 0242 312810

https://www.isj-cl.ro

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
2019 - 2020
I. DESCRIEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, STRUCTURI ARONDATE SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CHISELET:

Număr de clase pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 - 1 clasă

Clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 va fi în Școala Gimnazială nr. 1 Chiselet

II. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ:

Strada Principală (Șoseaua Călărași) nr. 228, localitatea Chiselet, județul Călărași,

III. METODOLOGIA ȘI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

VEZI http://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar, secțiunea ”Alte informații relevante:”

IV. INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI:

4 martie – 22 martie 2019

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 09,00-13,00
(luni-vineri).

Actele necesare la înscriere sunt: cerere tip de înscriere, copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal, certificatul de
naștere al copilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare
(acolo unde este cazul).

29 martie 2019

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a
numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

02 aprilie – 08 aprilie 2019

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate
pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu
au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

11 aprilie 2019

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

V. SURSE DE INFORMARE A PĂRINȚILOR:

Este uşor a merge. Important este încotro te îndrepţi, ştiind că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre
reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.
Ce este clasa pregătitoare ?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Lb. Franceză/Lb. Engleză

Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
– spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe
proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor
O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare
Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă;
dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu
specifice clasei pregătitoare.
Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
– vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
– vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului
Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
Nu se acordă note sau calificative!
Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)
Material informativ:
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Calendarul_inscriere_invatamant_primar_2019_2020.pdf
Cadru normativ:
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Metodologie_%20inscriere_%20invatamant%20primar_%202019.pdf
1.www.edu.ro- Înscrierea în învățământul primar
2. "Ziua porților deschise" pentru clasa pregătitoare - eveniment organizat de Școala gimnazială nr. 1 Chiselet - în data de
04.03.2019 - între orele 1100 - 1300.

3.Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se realizeaza în intervalul 26.02 2019-20.03.2019, între orele 10,00-18,oo, la Școala
Gimnazială "Spiru Haret"- Oltenița, Str. Mihai Eminescu, nr. 23, secretariat-tel. 0242/515062, pentru copiii care împlinesc vârsta de
6 ani în perioada 01septembrie -31 decembrie 2019. Aceștia vor fi programați prin secretariatul Școlii Gimnaziale nr.1 Chiselet.

