
An școlar 2022-2023

Școala Gimnazială Numărul 28, Galați



ÎNSCRIEREA ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

-anul școlar 2022-2023-

aprobate prin OME
3 445/17.03.2022

METODOLOGIA Calendarul înscrierii



qalin.1 – Înscrierea copiilor în învățământul primar se face

în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

qalin.2 – Inspectoratele şcolare soluţionează orice situaţie

legată de înscriere, în interesul superior al copilului.

Termeni:

a)Prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

b)Prin părinţi se înţelege inclusiv tutore legal sau

reprezentant legal;

c) şcoala de circumscripţie este şcoala aflată în

proximitatea domiciliului.

d) circumscripția școlară



Fiecare locuință (inclusiv cea de reședinţă)

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)



qalin. 1 şi 2 - Numărul de locuri care se alocă claselor

pregătitoare este stabilit de Inspectoratul Şcolar Judeţean

Galaţi în acord cu unitatea de învățământ – prin planul de

scolarizare;
Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi va avea ȋn anul şcolar

2022- 2023:

5 clase
pregătitoare

100 de
locuri

86 pentru
copiii din

circumscripţie



qalin. 1 - Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până

la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie

copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare.

q alin. 2 - Înscrierea nu este condiţionată de frecventarea

grupei mari.

qalin. 1 - Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în

perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, pot să-și

înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare,

dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.



qalin. 2 - Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada

1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, care au frecventat

grădiniţa, pot fi înscriși în învățământul primar în clasa pregătitoare,

pe baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ

preşcolar.

qAlin.1 - Copiii care nu au frecventatat gradiniţa sau care s-au

întors din străinătate vor fi evaluaţi psihosomatic de către

specialiștii CJRAE (psihologi).

30 martie – 8 aprilie 2022 - Evaluarea dezvoltării copiilor care

împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022

și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul

primar.



Pentru evaluarea psihosomatică a copiilor care NU au
frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, părinții vor
depune o cerere la CJRAE (din strada Portului Nr.55 B, etaj III,
internat Liceul de Marină) :

- Înregistrarea de către CJRAE în perioada prevăzută de Calendarul
înscrierii în învățământul primar;
- Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării;
- Afișarea și comunicarea programării pentru participarea la
evaluare;
- Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
- Eliberarea/transmiterea de către CJRAE a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
11 aprilie 2022 - transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele
cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la
unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE, către comisiile
județene.



q alin. 1 - Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa

pregătitoare, la școala de circumscripție, sunt înmatriculați la

unitatea de învățământ solicitată.

q alin. 2- Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează

copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte

localități.

q alin. 1- 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.



q alin. 2- Criteriile generale de departajare sunt
următoarele:

existența unui certificat medical de încadrare în grad

de handicap a copilului;

existența unui document care dovedește că este orfan

de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o

casă de copii/centru de plasament/plasament familial

se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

existența unui document care dovedește că este orfan

de un singur părinte;

existența unui frate/a unei surori înmatriculat/

înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;



q alin. 5 - 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:

copilul se află în grija unei rude care locuieşte în
circumscripţia/perimetrul şcolii (situaţia va fi dovedită prin
documente oficiale – mutaţie / declarație notarială
comună, care să reglementeze voința părților);

locul de muncă al unui părinte/părinţilor se află în
circumscripţia şcolii (adeverinţă de la locul de muncă);

domiciliul cel mai apropiat de școală ca distanță (copie
carte de identitate, copie contract casă, contract de
închiriere)



q Înscrierea în clasa pregătitoare se face prin completarea
unei cereri tip și apoi prin validarea acesteia, în perioada
prevăzută de calendar.

q Cererea tip se poate descărca de pe site-ul școlii sau se
poate procura de la secretariatul unităţii școlare unde se
dorește înscrierea.

q Aceasta se completează în ziua înscrierii, de către părinte
și membrii comisiei din unitatea școlară, în aplicaţia
informatică dedicată acestei proceduri.

q 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:

qcarte de identitate;
qcertificat naştere copil;
qviză de reşedinţã (pe C.I., conform art.2, din Metodologia de
înscriere a copiilor în invãţãmântul primar, pentru anul şcolar
2022-2023, aprobatã prin OME 3445 /17.03.2022);
qpentru pãrinţii divorţaţi hotãrârea judecãtoreascã definitivã
din care rezultã modul în care se exercitã autoritatea pãrinteascã
şi unde a fost stabilitã locuinţa minorului (art.14,alin.4 din Metodologia
de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2022
-2023, aprobată prin OME 3445/ 17.03.2022);
qo copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (unde
este cazul);
q documente doveditoare pentru criteriile generale şi specifice
(unde este cazul);
q rezultatul evaluării psihosomatice (doar în situația copiilor care
nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate);
q dovada de vaccinări (de la medicul de familie).



Prima etapã de înscriere:
11.04 –10.05. 2022 - Au prioritate copiii din

circumscripţia Şcolii Gimnaziale Nr. 28 ; (afişatã pe site-ul
şcolii www.scoala28gl.ro – secţiunea clase pregãtitoare).

27.05.2022- Afișarea în unitatea de învățământ și pe
site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a
numărului de locuri rămase libere;

A doua etapã de înscriere:

30.05 – 09.06.2022- pe locurile libere
10.06.2022 - afişarea listelor finale



Programul înscrierilor

• de luni  până joi, ȋn intervalul orar 8:00  - 18:00
• vineri între 8: 00 - 17:00
• Cererea  se poate descãrca de pe site-ul Şcolii Gimnaziale Nr. 28

• de luni  până joi, ȋn intervalul orar 8:00  - 18:00
• vineri între 8: 00 - 17:00
• Cererea  se poate descãrca de pe site-ul Şcolii Gimnaziale Nr. 28

La sediul unităţii de ȋnvăţământ

• 0 800 816 236 – telverde
• 0 236 433 413 sau 0768 101 603 – secretariatul Şcolii

Gimnaziale Nr. 28, Galaţi
• (luni – vineri între orele 8: 00 – 10: 00)

• 0 800 816 236 – telverde
• 0 236 433 413 sau 0768 101 603 – secretariatul Şcolii

Gimnaziale Nr. 28, Galaţi
• (luni – vineri între orele 8: 00 – 10: 00)

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



• ordinea ȋn 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. 13, alin. 9, din Metodologia de ȋnscriere a
copiilor ȋn ȋnvăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023:

• (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează
că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere
de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în
baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de
înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea
deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art.15. - (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea la
mai multe unități de învățământ.



SPECIFICUL CLASEI

PREGĂTITOARE

DE LA TEORIE

LA  PRACTICĂ



ARIA
CURRICULARĂ/DISCIPLINA

NR. ORE
CLS. PREG.

(OMEN
3371/12.03.2013)

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6
Comunicare în limba română 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
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

ARIA
CURRICULARĂ/DISCIPLINA

NR. ORE
CLS. PREG.

(OMEN
3371/12.03.2013



Să formuleze întrebări şi răspunsuri ;

Să povestească după imagini;

Literele mici şi mari de tipar;

Elemente grafice care intră în componenţa literelor
de mână

Vocabular

Sunetele specifice limbii române;

Despărţirea cuvintelor în silabe.





- inițierea copilulului în
comunicarea prin imagini ;

- recunoașterea formelor, culorilor și
manifestarea propriilor reacții, sentimente în
raport cu acestea;

- comunicarea prin intermediul imaginii,
desprinderea semnificației acesteia și a
mesajului transmis prin tehnica de lucru,
culorile și formele utilizate;



Îmbogățirea
vocabularului;

asocierea
muzicii cu
mişcarea are
drept scop
stimularea
manifestării
expresive a
elevului;

cunoștințe
despre mediul
înconjurător;

anticiparea
deprinderii de a
citi , datorită
pronunţării
cuvintelor pe
silabe;

control și
autocontrol
prin
manifestarea
concretă a
gândurilor și
sentimentelor;



formarea şi
dezvoltarea

capacităţii de
autoînţelegere,

autocunoaştere şi
autodezvăluire a

copiilor

empatie

unicitate

colaborare

comunicareîncurajare

acceptare





-urmărește familiarizarea copiilor cu mediul școlar;

- acomodarea  acestora  cu programul școlar;

- o bună adaptare a micilor elevi la activitățile de
învățare specifice ciclului primar;

-sprijină copilul să capete încredere în forţele
proprii;

-stimulează creșterea stimei de sine, iniţiativa şi
dorinţa de reuşită;

Clasa pregătitoare



O ZI ÎN CLASA

PREGĂTITOARE



• ale spațiului;

• ale activităților planificate pentru
ziua respectivă;

Oferă posibilitatea
copiilor de a se

conecta la
cerințele grupului

Oferă posibilitatea
copiilor de a se

conecta la
cerințele grupului

• învață să comunice unii cu alții

• să respecte anumite reguli
stabilite împreună;

Se stabilește un
prim contact

emoțional între
membrii grupului

Se stabilește un
prim contact

emoțional între
membrii grupului



Etapele întâlnirii de dimineață
Salutul individual sau al grupului

Jocuri de intrare în atmosferă: Cum te simți astăzi?

Identificarea zilei și a datei: Astăzi este...Ieri a fost.. Mâine va fi ......

Calendarul naturii – descrierea zilei din punct de vedere meteorologic

Prezența : identificarea absenților din ziua respectivă;

Noutățile  elevilor – relatarea unor evenimente semnificative din viața lor

petrecute în ziua precedentă;

Orarul zilei- anunțarea lecțiilor din ziua respectivă;

Regulile clasei

Mesajul zilei- o povestire, un joc care îi poate introduce pe copii în tematica

lecției care succede acest moment;





Beneficiile întâlnirii de dimineață

Includere, toleranța și acceptare

-crearea

unei

atmosfere

pozitive în

clasă;

-dezvoltarea

aptitudinilor

sociale;

-stabilirea unității
colectivului de

elevi;



Ora I – CLR
- 30/35 de minute de curs + 10/15 minute de activităţi liber - alese, recreative

-se desfăşoară în cerc, astfel încât fiecare să vadă pe fiecare  (35
de minute) și cuprinde:

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 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;

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

PLUTEȘTE SAU SE SCUFUNDĂ?

• vas cu
apă

• obiecte

De ce au
nevoie copiii?

• copiii denumesc
obiectele și
apreciază dacă
acestea plutesc sau
se scufundă ,
notând informațiile
într-un tabel;

• verifică răspunsul
experimentând, apoi
validează sau nu
răspunsul;

Sarcini
de lucru • numără

frunzele
care
plutesc;

• colorează a
treia frunză
de pe
creangă;
Activitate

independentă

• joc de mişcare:
Frunzele vesele,
triste, supărate,
furioase etc.

• Sarcină: mimă
în grup

Activitate
recreativă



Ora a III-a – CLR
30/35 de minute de curs +

10/15 minute de activităţi liber-
alese,

recreative:

15 minute: activitate liber -
aleasă

- colorăm frunze, folosind
instrumente şi materiale
diverse (creioane cerate,

carioca, creioane colorate);

Scriere.
Organizarea scrierii
– elemente grafice
utilizate în procesul

scrierii;

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;
- reproducerea unor lucrări cu
frunze;

- desene cu frunze de toamnă;

Activități recreative:
-cântec ”Bate vântul frunzele” ;



- stimularea învățării
prin joc;

- prezența obligatorie
la ore, conform
programului școlar;

- elevii învață să
scrie și să citească la
școală;

- elevii nu vor primi
teme pentru acasă;

- evaluarea se realizează
continuu, prin aprecieri
asupra comportamentului
elevilor, fără a fi acordate
calificative;



RESURSE MATERIALE



Mentimeter – aplicatie educaţională

Va rugăm sa accesaţi pagina aplicației www.menti.com și
să introduceţi codul  în spațiul destinat acestuia.

Răspundeţi la întrebarea afişată pe dispozitivul propriu.
La sfârşitul întâlnirii, se vor afișa rezultatele.


