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CapitolulCapitolul II DispozițiiDispoziții generalegenerale
Art. 2.
 alin.1 - Conform legii, învățământul primar este
învățământ obligatoriu.
 alin. 2 - Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de
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 alin. 2 - Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de
școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de
stat, este cel puțin egal cu numărul copiilor care au împlinit
vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând astfel
fiecărui copil un loc.

Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi va avea, ȋn anul şcolar
2020- 2021, 5 clase pregătitoare, cu125 de locuri, din care
106 pentru copiii din circumscripţie.



Art. 3
 alin.1 - Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul
școlar 2020 - 2021 se face în conformitate cu prevederile
prezentei metodologii.
 alin. 2 – Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii
judecătorești definitive din care rezultă modul în care se
exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința
minorului.
 alin. 3 - În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se
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înțelege inclusiv reședință.
Art. 4
 alin.1 - Fiecare locuință este arondată unei unități de
învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare
școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de
învățământ formează circumscripția școlară a unității de
învățământ respective. Circumscripţia Şcolii Gimnaziale Nr.28
este afișată pe site-ul: www.scoala28gl.ro (secţiunea clasa
pregătitoare).



CapitolulCapitolul IIII CondiţiiCondiţii dede înscriereînscriere înîn învînvăţăăţământulmântul primarprimar

Art. 5
 alin. 1 - Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai
căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august
2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul
primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile
legii și ale prezentei metodologii.
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legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6
 alin. 1 - Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și
înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă
dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Acest
lucru este stabilit de către specialiștii CJRAE (psihologi).



 alin. 2 - Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în
clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/
tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă
evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de
specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea
cu succes a clasei pregătitoare.
 alin. 3 - Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani
în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv,
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în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv,
care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare în anul școlar 2020-2021, sau ai celor pentru
care evaluarea menționată la alin. (2) arată că
dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea
cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea
înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.



Pentru evaluarea psihosomantică a copiilor, părinții vor
depune o cerere la sediul unității școlare la care dorește
înscrierea copilului, în intervalul 2525..0022 –– 2020..0303..20202020 (intervalul
orar 1000 – 1800) sau la sediul CJRAE Galați (din strada
Portului Nr.55 Bis, etaj.III, internat Liceul de Marină). Evaluãrile
se vor realiza la sediul unitãţii şcolare la care s-a depus
cererea sau la CJRAE Galaţi, la o datã care va fi comunicatã
ulterior.
Art.7, alin. 6 La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice
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Art.7, alin. 6 La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice
a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris,
părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a
solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
2525..0202––2323..0303..20202020 – comunicarea rezultatelor evaluării
dezvoltării psihosomantice.



CapCap.. IIIIII AlegereaAlegerea unitățiiunității dede învățământînvățământ lala carecare vava fifi
înscrisînscris copilulcopilul
Art. 9 din Metodologia privind ȋnscrierea copiilor ȋn
ȋnvăţământul primar ȋn anul școlar 2020 - 2021:
 alin. 1 - Toți copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/
reprezentanți legali solicită înscrierea în clasa pregătitoare la
școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de
învățământ solicitată.
 alin. 2 Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se
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 alin. 2 Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se
înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții
școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu
solicitările părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților
legali și cu prevederile prezentei metodologii.

În situația în care numărul cererilor de înscriere de la
părinții al căror domiciliu se află în afara circumscripției
școlare este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi
aplicate criterii de departajare, generale și specifice.



Art. 10 Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

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;
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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.



Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de
fiecare unitate de învățământ și se aplică după luarea
în calcul a criteriilor generale.

Criteriile specifice stabilite la nivelul Şcolii 
Gimnaziale Nr. 28 sunt:
a) Copilul se aflã în grija unei rude care locuieşte în
circumscripţia şcolii. Situaţia va fi doveditã prin
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circumscripţia şcolii. Situaţia va fi doveditã prin
documente oficiale (mutaţie / act notarial de luare în
spaţiu a copilului);
b) Locul de muncã al unui pãrinte /al parinţilor se află
în apropierea şcolii (adeverinţă de la locul de muncă);
c) domiciliul cel mai apropiat de școală ca distanță
(Copie carte de identitate, copie contract casă, contract
de închiriere).



CapCap.. VV ProceduraProcedura dede înscriereînscriere înîn clasaclasa pregătitoarepregătitoare

 Înscrierea în clasa pregătitoare se face prin completarea
unei cereri tip și apoi prin validarea acesteia, în perioada
prevăzută de calendar.
 Cererea tip se poate descărca de pe site-ul școlii sau se
poate procura de la secretariatul unităţii școlare unde se
dorește înscrierea.
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 Aceasta se completează în ziua înscrierii, de către părinte și
membrii comisiei din unitatea școlară, în aplicaţia informatică
dedicată acestei proceduri.
 Validarea cererii tip, este obligatorie și constă în
compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu
documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și
semnarea de către părinte a fișei tipărite.



La înscriere părinţii vor avea asupra lor următoarele documente în
original:
carte de identitate;
certificat naştere copil;
viză de reşedinţã (pe C.I., conform art.3, alin 3 din Metodologia de
înscriere a copiilor în invãţãmântul primar, pentru anul şcolar 2020-
2021, aprobatã prin OMEN 3277/17.02.2020);
pentru pãrinţii divorţaţi hotãrârea judecãtoreascã definitivã din care
rezultã modul în care se exercitã autoritatea pãrinteascã şi unde a fost
stabilitã locuinţa minorului (art.3 din Metodologia de înscriere a copiilorstabilitã locuinţa minorului (art.3 din Metodologia de înscriere a copiilor
în învãţãmântul primar, pentru anul şcolar 2020-2021, aprobatã prin
OMEN 3277/17.02.2020); declaraţia părintelui care nu locuieşte cu
minorul (cã este de acord cu înscrierea la aceastã unitate).
documente doveditoare pentru criteriile generale şi specifice (unde
este cazul);
rezultatul evaluării psihosomatice (acolo unde este cazul).
la acestea se adaugă o fotocopie după Cartea de identitate a
părintelui şi certificatul de naştere al copilului;
dovada de vaccinări.



Prima etapã de înscriere:
04 – 23.03.2020 Au prioritate copiii din circumscripţia Şcolii
Gimnaziale Nr. 28 (afişatã pe site-ul şcolii www.scoala28gl.ro
– secţiunea clase pregãtitoare).

01.04.2020 – afişarea listelor copiilor înmatriculaţi în prima
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01.04.2020 – afişarea listelor copiilor înmatriculaţi în prima
etapã.

A doua etapã de înscriere:
23 – 30.04.2020, pe locurile libere.

07.05.2020 – afişarea listelor finale.



Programul înscrierilor la sediul unităţii de ȋnvăţământ, de luni până
joi, ȋn intervalul orar : 800 - 1800 , vineri, ȋn intervalul orar : 800 - 1700.

Părinţii pot obţine informaţii legate de înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare la numerele de telefon:

0 800 816 236 – telverde care va funcționa până la data de
19.04.2020

0 236 433 413 sau 0768 101 603 – secretariatul Şcolii Gimnaziale
Nr. 28, Galaţi (luni – vineri între orele 800 – 1000)

Conform art. 13, alin. 8, din Metodologia de ȋnscriere a copiilor ȋn
ȋnvăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021: ordinea ȋn care se
programeazã telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor tip
de înscriere sau ordinea în care se prezintă părinţii pentru completarea
şi validarea cererilor tip de ȋnscriere nu presupune crearea unei liste
de preȋnscriere sau acordarea unei priorităţi la ȋnscriere.



•Conform art. 15, alin. 1, din Metodologia de ȋncriere a copiilor ȋn
ȋnvăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021: aplicaţia
informatică nu permite ȋnscrierea copilului la mai multe unităţi de
ȋnvăţământ.

•Conform art. 51, alin. 4, din Metodologia de ȋncriere a copiilor ȋn
ȋnvăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021: „Constituirea
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ȋnvăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021: „Constituirea
formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după
finalizarea procesului de înscriere, conform Calendarului, în baza
procedurii elaborate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi
aprobată de Consiliul de Administraţie, cu respectarea criteriilor
de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune (afişată
pe site-ul şcolii).”



ARIA 
CURRICULARĂ/DISCIPLINA

NR. ORE
CLS. PREG.

(OMEN 3371/12.03.2013)

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6  

Comunicare in limba romana 5
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Comunicare in limba romana 5

Limba modernă – limba engleză 1

III. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 
NATURII

4

Matematică și explorarea mediului 4

II. OM SI SOCIETATE 1 

Religie 1*



IV. ARTE ȘI TEHNOLOGII 2

Arte vizuale şi abilităţi practice 2

V. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI 
SĂNĂTATE

4 

Educaţie fizică  şi sport 2

ARIA 
CURRICULARĂ/DISCIPLINA

NR. ORE
CLS. PREG.

(OMEN 3371/12.03.2013)
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Muzică şi mişcare 2

VI. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 

Dezvoltare personală 2

NR. TOTAL DE ORE TRUNCHI COMUN 19

Nr. minim de ore pe săptămână 19

Nr. maxim de ore  pe săptămână 20

NR. TOTAL DE ORE 19



NECESAR DE RECHIZITE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE -
ORIENTATIV

caiet tip I – 1 buc
caiet  matematică  - 1 buc. (filele caietelor să fie lucioase, să nu absoarbă
cerneala)
caiet cu foi albe (foaie velină) – 1 buc.
caiet dictando – 1buc
penar care conţine: stilou (să scrie subţire, să nu lase cerneală)
creion negru, liner roşu/verde
creioane colorate ,carioci
o riglă mică care să încapă în penar 
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o riglă mică care să încapă în penar 
ascuţitoare 
pic
bloc mic de desen, acuarele, un set de pensule, o mușama pentru 
protejarea băncii, un păhăruţ cu capac pentru apă, o paletă pentru 
combinarea culorilor
hârtie lucioasă, lipici, foarfecă (simpla +model), hârtie creponată, cartoane 
colorate, hârtie colorată
alfabetar cu magneţi



jocul numerelor
Jocuri educative (unul la alegere): jocul anotimpurilor, meserii, scara

numerica, mijloace de transport, animale/pasari/insecte/corpul
omenesc/univers/jocul antonimelor/experimente etc.

Cărți: o carte cu povesti ilustrată, cartonată, de dimensiune mare, în
partea de jos sa se afle textul scris cu litere mari de tipar; enciclopedii
pentru copii;

Puzzle- scena din poveste
O jucarie preferată
Biblioraft, dosare plastic, folii, mapa cu buton
PatafixPatafix
Capsator cu modele
Trusa logi II
Riglete
echipament de sport: trening, tricou alb, încălţăminte sport (să nu

alunece)
materialele auxiliare se comandă în toamnă - caietele speciale pentru

limba română şi matematică, caiet limba engleză
coperţi caiete, cărţi
foi sugativă



Comunicare ȋn limba română
Se evaluează :
- ȋnţelegerea (ascultarea şi citirea)
- vorbirea ( participarea la conversaţie, discurs oral şi scris)
Exemple de exerciţii de ascultare:
Ce vor asculta elevii?
 instrucţiuni;
 întrebări;
 fragmente de poveste / film pentru copii.
Cum îi facem să asculte?
 începând să vorbim tot mai încet şi ducând degetul la buze;
 punând mâna pâlnie la ureche;
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 punând mâna pâlnie la ureche;
 bătând din palme;
 folosind o jucărie muzicală - o sticlă pet în care am introdus nişte pietricele, un
borcan în care am pus nişte nuci, un pahar în care bat cu creionul (acestea pot deveni
în timp emblemele activităţilor de ascultare);
 explicându-le clar sarcina; de exemplu: Veţi asculta începutul unei poveşti. Voi
pune câteva întrebări şi voi arăta nişte desene. Va trebui să daţi din cap de sus în jos
dacă desenul corespunde cu povestea şi dintr-o parte în alta dacă nu corespunde.
Da?
Matematică şi explorarea mediului - studierea acestor două discipline într-un
program logic, coerent asigură premisele învăţării logice a continuţurilor care trebuie
abordate (abordare integrată).



Arte vizuale şi abilități practice
La nivelul clasei pregătitoare, actuala programă şcolară deschide un drum de
iniţiere în comunicarea prin imagine .
Este important ca un copil să nu fie învăţat numai să recunoască forme şi culori
ci să se deprindă să-şi observe propriile reacţii în faţa lor, să conştientizeze, pe
cât e posibil, ce gândeşte şi ce simte în faţa unei imagini, nu numai să o
înţeleagă, distant şi rece, ci să participe efectiv la ceea ce ea comunică.
Muzică şi mişcare. Asocierea muzicii cu mişcarea are drept scop stimularea
manifestării expresive a elevului. Repertoriul variat ȋmbogăţeşte vocabularul,
cunoştinţele despre mediu ȋnconjurator, anticipează citirea , datorită pronunţării
cuvintelor pe silabe.
Această asociere dă posibilitate tuturor elevilor să exprime ȋn mod concret
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Această asociere dă posibilitate tuturor elevilor să exprime ȋn mod concret
ceea ce ȋnţeleg şi simt ( control şi autocontrol).
Dezvoltarea personală urmăreşte formarea şi dezvoltarea capacităţii de
autoînţelegere, autocunoaştere şi autodezvăluire a copiilor.
În activităţile de dezvoltare personală, toţi copiii sunt consideraţi speciali şi
valoroşi pentru că sunt unici. Aceştia învaţă să ia decizii responsabile.
Acceptarea necondiţionată, empatia, congruenţa, colaborarea,
responsabilitatea, gândirea pozitivă sunt atitudini. Ascultarea activă,
observarea, furnizarea de informaţii, feedback pozitiv, formularea întrebărilor
sunt câteva abilităţi specifice relaţiei cu elevii la orele de consiliere
educaţională.



CALENDARUL NATURII - BULETIN METEO

PREZENŢA

SALUTUL

Întâlnirea de dimineaţă
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IDENTIFICAREA  ZILEI 

Regula zilei



Ora I – CLR
- 30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber - alese, recreative
* Citire-lectură - Povestea Prima frunză de toamnă, de Steve Metzgen

Întâlnirea de dimineaţă (se desfăşoară în cerc, astfel încât fiecare să vadă pe fiecare)
35 de minute:
 un altfel de salut (fiecare copil salută pe fiecare, rostindu-i prenumele şi adresându-i un
compliment: Bună dimineaţa, Ana, ce frumos ţi-ai împletit părul!);
 prezenţa – elevul care are această responsabilitate în săptămâna respectivă numără fizic
câte fete sunt prezente, câţi băieţi, câţi copii (învăţătoarea sau un elev care ştie să scrie
numerele respective le va trece pe o coală de flip-chart sau pe tablă);
 cum este vremea? - responsabilul meteo din săptămâna respectivă va prezenta buletinul
meteo (în cazul în care există un calendar magnetic se vor fixa coordonatele zilei, respectiv
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meteo (în cazul în care există un calendar magnetic se vor fixa coordonatele zilei, respectiv
ziua, luna, anul şi semnele convenţionale pentru vreme);
 agenda zilei - învăţătoarea prezintă activităţile din ziua respectivă;
 regulile grupului – reactualizare;
Introducerea în activitate se va face prin predicţii pe bază de titlu dat (învăţătoarea va

anunţa că în ziua respectivă vor învăţa lucruri noi despre un personaj dintr-o poveste cu titlul
Prima frunză de toamnă, scrisă de Steve Metzgen; îi va invita pe copii să spună despre ce
cred că este vorba în poveste şi ce dovezi au în sensul afirmaţiilor);
 se citeşte povestea, continuându-se pe parcurs predicţiile;
 pe marginea poveştii se formulează întrebări care dezvoltă gândirea critică.
15 minute: activitate recreativă - desene pe asfalt
Sarcină: desenează personajul preferat din poveste



Ora a II-a - MEM
- 30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber 
alese, recreative 
Experiment: Pluteşte sau se scufundă? - copiii au câteva obiecte la îndemână şi un 
vas cu apă; prima sarcină este aceea de a aprecia dacă obiectele se scufundă sau 
plutesc, notând răspunsul într-un tabel; apoi verifică experimentând şi validează sau 
nu răspunsul 
Lucru pe fişă în mod independent – sarcină: numără frunzele care plutesc; colorează
a treia frunză de pe creangă

15 minute: activitate recreativă – joc de mişcare: Frunzele vesele, triste, supărate, furioase etc.
Sarcină: mimă în grup

Ora a III-a – CLR
-30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber-alese, recreative:
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-30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber-alese, recreative:
•Scriere. Organizarea scrierii – Elemente grafice utilizate în procesul scrierii
15 minute: activitate liber - aleasă

colorăm frunze, folosind instrumente şi materiale diverse (creioane cerate, carioca, creioane colorate)

Ora a IV-a - AVAP
-30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber - alese, recreative.
Exemple de activități:

„Două frunze de arțar și un trandafir hoinar” - lucrare practică;
reproducere unor lucrări cu frunze;
desene cu frunze de toamnă

Activități recreative: Cântec ”Bate vântul frunzele”
Ziua se poate încheia în cerc, prin trecerea în revistă a activităţilor zilei şi prin formularea de răspunsuri la
întrebările: Ce am învăţat azi? Care activitate mi-a plăcut cel mai mult şi de ce? Cum m-am simţit? etc.



Şcoala are posibilitatea organizarii Programului ,,Şcoala după şcoală” 
Acesta va fi organizat astfel:
☼ 4 zile pe săptămână – de luni până joi
☼ 4 ore pe zi – între orele 12:00 şi 16:00
► Activităţi – Repere orare:

☼ 12:00 – 13:00 – Masa de prânz
Activităţi recreative (activităţi practic-aplicative, audiţii muzicale, lecturi
audiate, citite)

☼ 13:00 – 14:00 – Aprofundarea cunoștinţelor (zilnic)
☼ 14:00 – 14:45 – Activităţi sportive, jocuri (de 2 ori pe săptămână)

În celelalte 2 zile, în acest interval orar, se vor derula activităţi
recreative, de iniţiere în utilizarea calculatorului şi activităţi în biblioteca şcolii.
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recreative, de iniţiere în utilizarea calculatorului şi activităţi în biblioteca şcolii.
☼ 14:45 –15:00 – Pauză, jocuri în aer liber
☼ 15:00 – 15:45 – Activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor dobândite în

cadrul programului şcolar obligatoriu: pregătire suplimentară (zilnic) la limba
română, matematică, limba engleză – alternativ

☼ 15:45– 16:00 – Activităţi recreative constând în: pregătire pentru viaţă
(dezvoltare personală, implicare, stil de viaţă sănătos) – o dată pe
săptămână; lucru individual/în echipă la revista clasei sau la câte un proiect
tematic; jocuri, activităţi practic-aplicative.



RESURSE MATERIALE
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