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Anunț
In anul scolar 2021-2022, la Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu vor fi

două clase pregatitoare sunt un numar de 32 de locuri disponibile.

Elevii care nu implinesc varsta de 6 ani dupa data de 1 septembrie
2021 și părinții doresc înscrierea în clasa pregătitoare, vor primi o
recomandare din partea d-nei educatoare Gabriela Loghin, iar unitatea școlară
va elibera o adeverinta de inscriere în clasa pregătitoare, conf.OMEN 3473/2021.
Precizăm că școala noastră oferă posibitatea participării elevilor la activitățile
remediale organizate prin programul național Școală după Școală. Cei care nu
au frecventat grădinița sau care au revenit din străinătate vor fi evaluați de
către CJRAE Suceava pe baza unei cereri depuse de părinți. Părinții a căror
copii îndeplinesc vârsta de 6 ani până la 1 septembrie 2021 au obligația de a-i
înscrie în clasa pregătitoare.

Inscrierea in clasa pregatitoare incepe cu data de 29 Martie - 29 aprilie
2021, iar parintii sunt rugati sa se prezinte la secretariatul unitatii scolare cu
urmatoarele acte:

- Copie carte de identitate
- Copie certificat nastere copil
- Adeverință medic de familie cu specificația clinic sănătos sau apt pentru
școală.

Programul secretariat Scoala Gimnaziala ”Ciprian Porumbescu”: zilnic,
intre orele 8:00-16:00. Telefon școală: 0230 534776.

Vă așteptăm cu drag!!!
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CRITERII SPECIFICE

1.- Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar
copilul este încredințat cu documentele legale unei persoane cu
domiciliul în circumscripția școlii.

2.- Copiii cadrelor didactice din școală sau din alte școli, bunici cadre
didactice,

3.- Copiii care au avut frați, surori, părinți în anii precedenți în școală.

Criteriile specifice se aplică doar copiilor care nu fac parte
din circumscripția școlii.
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