
BINE AȚI VENIT

LA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„ELENA VĂCĂRESCU” !



Viziune
„Cursa pentru excelenţă nu are linie de sosire pentru elevii Școlii Gimnaziale

„Elena Văcărescu”, tineri integraţi în Uniunea Europeană”

Misiunea Şcolii Gimnaziale  ”Elena Văcărescu”

Misiunea pe care şi-a stabilit-o Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu” prin

Proiectul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2021-2025, în conformitate cu

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, a fost

promovarea unui învăţământ de calitate, deschis şi flexibil, capabil să:

 asigure o educaţie de înaltă calitate dezvoltând competenţe la nivel european

pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani;

 îndrume primii paşi spre ştiinţă, literatură, cultură;

 descopere talentele şi înclinaţiile elevilor, ajutâdu-i să şi le pună în valoare;

 promoveze strategii moderne în procesul de predare-învăţare;

 se alinieze cerinţelor Uniunii Europene, prin dezvoltarea abilităţilor de

comunicare în limbile moderne de circulaţie internaţională şi de folosire a noilor

tehnologii ;

 ofere un cadru propice cooperării şi relaţionării;

 pună bazele formarii copilului în vederea integrării cu succes în învăţământul

liceal şi profesional şi în perspectivă, a integrării cu succes pe piaţa muncii

naţionale şi europene;

 dezvoltarea sentimentului de apartenență la Comunitatea Europeană.



ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ȘCOLAR 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2020-2021, se va face

conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3473/10.03.2021, privind aprobarea

Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021;

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31

decembrie 2021, inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare este

corespunzător;

 Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în

interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.



LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS 

UN COPIL?

Părintele poate opta:

• pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este

înscris automat.

• pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această

situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe

baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la

şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este

înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de

locuri libere.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului;

 Cererile-tip de înscriere se pot completa online, transmite prin e-mail,

prin poștă sau se pot depune la secretariatul unității de învățământ la care

părintele dorește înscrierea copilului;

 Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de

învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul

mijloacelor electronice.



CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU 

ÎNSCRIERE?

 Cerere-tip de înscriere;

 Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui

legal;

 Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se

exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită

locuința minorului;

 Copie şi original al certificatului de naştere al copilului:

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare:

a) Recomandare eliberată de unitatea de învățământ preșcolar frecventată

de copil (doar în situația copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în

perioada 1.09-31.12.2021);

b) Evaluarea dezvoltării copiilor, efectuată de către CMBRAE(doar în

situația copiilor care nu au frecventat gradiniță sau care s-au întors din

străinătate);

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau

specifice (acolo unde este cazul);



ETAPA I

29 martie – 28 aprilie 2021

Luni – Joi - între orele 08.00 – 18.00

Vineri – între orele 08.00 – 17.00

 20 MAI 2021 - Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul

inspectoratului şcolar a copiilor înmatriculați după prima etapă.

Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP 

DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR



ETAPA a II-a
24 - 31 mai 2021

Luni – Joi - între orele 08.00 – 18.00

Vineri – între orele 08.00 – 17.00

• Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de

învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere,

repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după

prima etapă.

• 4 iunie 2021 - Afişarea în unitatea de învăţământ şi pe site-ul

inspectoratului şcolar a listei copiilor înscrişi după a doua etapă.



I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a

copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.

Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de

plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de

ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur

părinte;

d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea

de învățământ respectivă.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE 

APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI 

DE LOCURI ?



 Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia

situaţiilor prevăzute de Metodologie.

 Sunt elaborate și aprobate de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Elena Văcărescu” și al

Inspectoratului Școlar al Muncipiului București.

 La nivelul Școlii Gimnaziale „Elena Văcărescu”, pentru anul școlar 2021 - 2022, planul de școlarizare prevede 3

clase pregătitoare – cu predare în limba română (66 locuri) și 1 clasă pregătitoare cu predare în limba germană –

maternă (22 locuri).

II. Criterii specifice

Nr. 

crt.
Criteriul specific

Lista documentelor doveditoare

pentru îndeplinirea criteriului

1.
Locul de muncă al unui părinte sau al

părinților este în proximitatea școlii

Adeverință de la locul de muncă din

care să reiasă adresa

2.
Copilul a frecventat o gradiniță aflată

în proximitatea unității școlare
Adeverință de la grădiniță

3.

Copilul are frați sau veri înscriși la una

din grădinițele care funcționează în

proximitatea unității școlare

Adeverință eliberată de grădiniță și

copii xerox ale documentelor din care să

reiasă gradul de rudenie

4.

Bunicii sau rudele care se ocupă de

educația copilului locuiesc în

circumscripția școlii

Copii xerox ale documentelor de

identitate din care să reiasă gradul de

rudenie și domiciliul bunicilor sau

rudelor care se ocupă de educația

copilului; Declarație pe propria

răspundere a părintelui.

5.

Copilul desfășoară activități cu

caracter artistic sau sportiv într-un

club sau instituție din proximitatea

școlii

Adeverință eliberată de instituția

respectivă

Nr. 

crt.
Criteriul specific

Lista documentelor 

doveditoare pentru 

îndeplinirea criteriului

1.

Rezultatul obținut la 

evaluarea 

competențelor de 

comunicare în limba 

germană.

Fișa de evaluare.

2.

Frecventarea unei 

grădinițe cu predare 

în limba germană 

pentru o perioadă de 

cel puțin doi ani.

Adeverință de la 

grădiniță.

CLASA PREGĂTITOARE

cu predare în  LIMBA ROMÂNĂ

CLASA PREGĂTITOARE

cu predare în LIMBA GERMANĂ-MATERN



 La nivelul Școlii Gimnaziale „Elena Văcărescu”, pentru anul școlar 2021 - 2022,

planul de școlarizare prevede 3 clase pregătitoare – cu predare în limba română (66 locuri) și

1 clasă pregătitoare cu predare în limba germană – maternă (22 locuri).

CLASA PREGĂTITOARE

cu predare în  LIMBA ROMÂNĂ

CLASA PREGĂTITOARE

cu predare în LIMBA GERMANĂ-MATERN

Nr. 

crt.
Criteriul specific

Lista documentelor doveditoare

pentru îndeplinirea criteriului

1.

Locul de muncă al unui părinte sau

al părinților este în proximitatea

școlii

Adeverință de la locul de muncă din

care să reiasă adresa

2.

Copilul a frecventat o gradiniță

aflată în proximitatea unității

școlare

Adeverință de la grădiniță

3.

Copilul are frați sau veri înscriși la

una din grădinițele care

funcționează în proximitatea

unității școlare

Adeverință eliberată de grădiniță și

copii xerox ale documentelor din

care să reiasă gradul de rudenie

4.

Bunicii sau rudele care se ocupă de

educația copilului locuiesc în

circumscripția școlii

Copii xerox ale documentelor de

identitate din care să reiasă gradul

de rudenie și domiciliul bunicilor

sau rudelor care se ocupă de

educația copilului; Declarație pe

propria răspundere a părintelui.

5.

Copilul desfășoară activități cu

caracter artistic sau sportiv într-un

club sau instituție din proximitatea

școlii

Adeverință eliberată de instituția

respectivă

Nr. 

crt.
Criteriul specific

Lista documentelor 

doveditoare pentru 

îndeplinirea criteriului

1.

Rezultatul obținut la 

evaluarea 

competențelor de 

comunicare în limba 

germană.

Fișa de evaluare.

2.

Frecventarea unei 

grădinițe cu predare 

în limba germană 

pentru o perioadă de 

cel puțin doi ani.

Adeverință de la 

grădiniță.



PROGRAME DE TIP AFTER-SCHOOL

În cadrul Școlii Gimnaziale „Elena Văcărescu”, se desfășoară

următoarele programe:

„Școală după Școală” și „Clubul copiilor”

Programele menționate se desfășoară în intervalul – 08.00-13.00,

respectiv – 12.00-16.00.

FORMA DE ORGANIZARE:

- preluarea copiilor de la clasă;

- masa de prânz;

- efectuarea temelor;

- pregătirea în vederea participării la competiții și concursuri școlare;

- activități sportive și artistice.

* Programele menționate se vor organiza în funcție de evoluția situației epidemiologice și

posibilitatea asigurării tuturor normelor de igienă în vederea organizării activităților în

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2.



CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA 

CLASA PREGĂTITOARE?

 Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau

consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa

să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin

jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen

sau muzică.

 Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii,

care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice

acestui mediu.

 În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele

proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.

 Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă,

prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la

alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul

Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).



CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE 

ÎNSCRIERE ONLINE?

Atenție!

 În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail,

părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere,

prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea

informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa

pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

 Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și constă în compararea datelor

introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea

locului obținut prin fraudă.



VĂ DORIM 

O PRIMĂVARĂ 

FRUMOASĂ!


