
   Programul educațional  “Școala după școală” / ”Educație pentru viață cu-
prinde: 

 

efectuarea temelor sub îndrumarea cadrelor didactice, 
activităţi extraşcolare : jocuri sportive: minitenis, handbal, baschet, șah, tenis 
de masa, atelier de artă teatrală, cercuri de limbi străine, atelier de folclor 
(grup vocal și jocuri tradiționale, meșteșuguri) și alte proiecte de dezvoltare 

personală 
 

Spaţii special amenajate pentru servirea mesei de prânz, 
pentru odihnă şi somn 

PROIECTE DE SUCCES ÎN DERULARE 
 

Festivalul—concurs national ”SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” CU 
FESTIVALUL NAȚIONAL ”EUROFOLKLORE” 

Proiectul ”TRĂIEȘTE SĂNĂTOS , MĂNÂNCĂ INTELIGENT” 

Concursul interdisciplinar ”INCURSIUNE ÎN TRECUT” 

Proiectul social de voluntariat ”O ȘANSĂ PENTRU FIECARE COPIL” 

“PAŞI SPRE PERFORMANŢĂ”, ”HAPPY DAYS” 

 CUPA ”VOIEVOZII” LA JOCURI SPORTIVE 

“CĂLĂTORIE ŞI CUNOAŞTERE” 

ANSAMBLUL FOLCLORIC ”BUCURĂ-TE, BUCUREȘTI!” 

ANSAMBLUL ARTISTIC ”GYM-TEAM” 

ANSAMBLUL ARTISTIC “CLOPOŢEII” 

TRUPA DE TEATRU ”VIVAT—VESELIA!” 

   ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “SFINŢII VOIEVOZI”, 
 SECTOR 1, BUCUREŞTI,  

 

VĂ INVITĂ SĂ VĂ INFORMAȚI CU PRIVIRE LA  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ȘI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASELE 

PREGĂTITOARE ȘI  ÎN CLASELE I PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022—2023 

Comisia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare  

vă poate oferi informaţii şi consiliere astfel: 
 

• Pe site - ul şcolii: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro 

• Telefon / Fax : 0213179916, 0213127572  

• E-mail: office@scoala1-sfintiivoievozi.ro 

• la sediul din str. Atelierului nr. 25, sector 1 

•        Facebook : Şcoala nr.1 Sfintii Voievozi 

   ASOCIAŢIA „PĂRINŢII 

APROAPE”  A  ŞCOLII Nr. 1  

„SFINŢII VOIEVOZI” 

•   În  clasa pregătitoare, pot fi înscrişi copii care  împlinesc  6 ani până la  31 august 2022 in-

clusiv; pot fi înscrişi, la solicitarea părinţilor  şi copii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie 

2022 şi 31 decembrie 2022, dacă  evaluarea dezvoltării lor psihosomatice atestă pregătirea 

copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Cei care nu optează pentru înscri-

erea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022—2023 sau a celor pentru care eval-

uarea menționată arată că dezvoltarea lor psihomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes 

a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.  

• Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al 

elevului şi în conformitate cu cadrul legal. 

• ATENȚIE! Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. 

DOCUMENTELE necesare înscrierii în învățământul primar (clasa pregătitoare): Certificatul de naștere al copilului (original + 

copie xerox); C.I. părinți / tutori / reprezentant legal (original + copie); Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în 

care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – (dacă este cazul); Rezultatul evaluării 

psihosomatice (C.M.B.R.A.E ) - dacă este cazul. 

Ordinea în care se realizează programarea pentru completarea sau validarea cererilor tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere 

și / sau acordarea unei priorități la înscriere ( Art. 13, alin.9); 

Numărul de telefon al unității de învățământ la care pot apela părinții pentru informații (Art.13, alin.8) este 021. 312.75.72 

Etapa I de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare se va realiza în două perioade:  

 A. 11 aprilie  – 21 aprilie 2022, Luni  - Joi, între orele 800 - 1800 ;  Vineri, între orele 800 - 1700 

 B. 27 aprilie  – 10 mai 2022, Luni  - Joi, între orele 800 - 1800 ;  Vineri, între orele 800 - 1700 


