Anunţ
privind înscrierea în învăţământul primar în anul şcolar 2021-2022
În anul școlar 2021/2022 avem aprobate în planul de școlarizare două clase
pregătitoare cu 23 elevi. La aceste clase vor preda: prof. înv. primar Iacob Mariana
(Năpradea) și prof. înv. primar Bîrsan Delia (Cheud).
Decizia Nr.634./15.03.2021 - constituire Comisie de înscriere în învătământul primar
Criterii specifice de departajare
Criteriile specifice de departajare elaborate de unitatea de învăţământ în urma consultării
cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinţilor în
conformitate cu ordinul MEN nr. 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Calendarului şi a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022:


Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi sunt în grija
bunicilor/rudelor/tutorilor legali care au domiciliul în comuna Năpradea, aceştia
trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere că se gasesc în grija lor şi vor
respecta dreptul la educaţie al copilului.
 Locul de muncă al unuia dintre părinţi este în comună - dovedit prin adeverinţă;
Informaţii pentru părinţi se pot găsi:
Pe siteul Şcolii Gimnaziale „Traian Creţu” Năpradea: www.scoalanapradea.ro
Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean www.isjsalaj.ro,
secţiunea “Înscrierea în învăţământul primar 2021”

Informaţii utile pentru părinţi se găsesc pe site-ul Ministerul Educaţiei Naţionale www.edu.ro
Calendarul înscrierii în învățământul primar
Metodologia înscrierii în învățământ primar
ORDIN nr 3473 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor în
învățământul primar
Anexe 1 - 2 - 3 metodologie înscriere învatamant primar 2021_2022
Evaluare Psihosomatică
Precizari privind evaluarea psihosomatica a copiilor ce urmeaza sa intre in clasa pregatitoare
Unitatea de invatamant

Adresa

Nr. de clase pregatitoare

Limba de predare

Strazi/adrese arondate

Scoala Gimnaziala "Traian Crețu” Năpradea

Năpradea, nr. 339

1 / 14 locuri

Română

Principală

Școala gimnazială „Petre Hossu” Cheud

Cheud, nr. 47

0.5/ 9 locuri

Româna

Principală
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