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INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN
CLASA PREGĂTITOARE
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA
ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
• Programul de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar și de
validare a fiselor generate din aplicația informatică la Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, în
anul școlar 2021-2022 se va realiza în perioada 29 martie -28 aprilie 2021 la secretariatul
unității de învățământ, de luni până joi, în intervalul 8.00 – 18.00 și vineri, în intervalul ora
8.00 – 17.00.
• Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de
învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia:
- o copie a actului de identitate propriu (părintele va avea asupra sa actul de
identitate în original);
- o copie a certificatului de naștere al copilului (părintele va avea asupra sa
certificatul de naștere al copilului în original);
- părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea
părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului – dacă e cazul;
- în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care
împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv,
alături de documentele enumerate mai sus și o copie a recomandării de înscriere
în clasa pregătitoare;
- documente care atestă îndeplinirea criteriilor specifice stabilite la nivelul Școlii
Gimnaziale „Traian” Craiova.
• Numărul de clase pregătitoare pentru Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cuprins în
planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022:
4 clase = 88 elevi
• Unitatea noastră școlară organizează programul „Şcoală după şcoală” despre care vă
puteți informa, accesând website-ul propriu:
www.scoala-traian.ro
• Puteți obține informații suplimentare privind înscrierea în învățământul primar prin:

- apelarea numărul de TelVerde: 0800816251;
- apelarea Secretariatului Școlii Gimnaziale Traian Craiova: 0251/599561;
- consultarea website-ului ISJ Dolj: www.isjdolj.ro

