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INFORMAŢII UTILE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

În unitatea şcolară Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov va funcţiona în anul şcolar 2018-

2019- 1 clasă pregătitoare cu 25 de locuri. 

La nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov există programul 

„Şcoală după Şcoală” în cadrul căruia programul se prelungeşte până la ora 16, timp în care elevii au 

asistenţa învăţătorului în pregătirea temelor de casă, se odihnesc la prânz şi servesc masa caldă de la o 

firmă de catering agreată de părinţi. 

Acţiunea intitulată Ziua porţilor deschise dedicată părinţilor şi viitorilor elevi de clasă 

pregătitoare va avea loc în data de 08.03.2018, în intervalul orar 08.00:16.00. 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar: 

Prima etapă de înscriere 08-26.03.2018. În această etapă au prioritate cererile părinţilor care au 

domiciliul în circumscripţia Colegiului Tehnic Mircea Cristea- cf. Arondării publicate. 

Locurile rămase libere după înscrierea copiilor din circumscripţie se vor ocupa de către cei din afara 

circumscripţiei.  

A doua etapă de înscriere 12-18.04.2018 pe locurile libere.  

Criterii generale: 

1. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

2. Existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la 

casa de copii, un centru de plasament, plasament familial; 

3. Existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de un părinte sau provine dintr-o 

familie monoparentală; 

4. Existenţa unui frate, surori a copilului înmatriculat,ă în unitatea de învăţământ la care se 

solicită înscrierea 
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Criterii specifice: 

1. Copilul se află în grija unei rude care locuieşte în circumscripţia sau în proximitatea şcolii care 

va fi dovedită prin documente- mutaţie, declaraţie notarială 

2. Locul de muncă al unui părinte, sau al ambilor părinţi se află în proximitatea şcolii, fapt care se 

va susţine cu o adeverinţă de la locul de muncă 

 

Acte necesare la înscrierea elevului în clasa pregătitoare: 

- Copie după cartea de identitate a părintelui 

- Copie certificat de naştere copil 

- Pentru părinţii divorţaţi copie după hotărârea judecătorească definitivă de divorţ din care reiese 

modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilit domiciliul minorului 

- Documente doveditoare pentru criteriile generale sau specifice-dacă este cazul 

- Rezultatul evaluării psihosomatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,          Secretar sef, 

Prof. COSTEA Gabriela Florina                            Andrasi Daniela 


