
 

Nr 457 din 21.02.2020 

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE 

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

În urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali s-au stabilit 

următoarele criterii de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 

2020-2021: 

1. Părinții copiilor înscriși în clasa pregătitoare să aibă domiciliul în Comuna 

Nușfalău. 

- Copie C.I. de unde să reiese domiciliul stabil; 

 

2. Părinții copiilor care au domiciliul în localități din zona comunei Nușfalău pot 

înscrie copii în clasa pregătitoare dacă au loc de muncă la unitățile economice, instituții, 

etc. pe raza comunei Nușfalău, sau este cadru didactic în unitatea noastră școlară. 

- Adeverință de la locul de muncă; 

 

3. Copilul a frecventat grădinița în localitatea Nușfalău. 

- Adeverință de la unitatea școlară; 

 

 

DIRECTOR 

prof. ing Nagy Csaba 

  



 

1. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRI MÓR” NUȘFALĂU 

LOCALITATEA NUȘFALĂU, STRADA PETŐFI SÁNDOR, NR.16 

COD POȘTAL 457260 

TELEFON/FAX: 0260 670007 

E-MAIL: licnusfalau@yahoo.com, scoalapetrimor@yahoo.com  

 

Clasa pregătitoare A 

 

 Clasa pregătitoare B 
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2. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ: 

Liceul Tehnologic „Petri Mór” Nușfalău 

- nivel de studii:  - preșcolar 

 - primar 

 - gimnazial 

  - profesional și liceal. 

Unitate școlară cu predare în limba română și maghiară. 

Cuprinde în anul şcolar 2020-2021 : 

 - 1 clasă pregătitoare cu limba de predare română - cu 25 locuri 

  - 1 clasă pregătitoare cu limba de predare maghiară - cu 27 locuri. 

Străzi/adrese arondate: toate străzile din comuna Nușfalău. 

 

Structura: Școala Primară Bilghez 

- nivel de studii – preșcolar 

- primar 

Unitate școlară cu limba de predare maghiară. 

Cuprinde în anul școlar 2020-2021: - 

clasa pregătitoare cu 2 locuri (clasa a II-a 3 locuri, clasa a IV-a – 2 locuri) – cu predare 

simultană. 
 

3. ÎNSCRIEREA ONLINE: 

 Înscrierile on-line se fac pe site-ul www.edu.ro . 

 

4. INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

Informații utile pentru părinți pe site-ul Ministerului Educației Naționale 

www.edu.ro și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj www.isjsalaj.ro . 

Pentru anul școlar 2020-2021 elevii vor avea asigurate condiții  bune pentru 

realizarea unui învățământ de calitate, spații corespunzătoare, mobilier ergonomic și 

funcțional, mijloace didactice moderne, cadre didactice calificate cu grade didactice, 

care au urmat cursuri de formare corespunzătoare clasei pregătitoare. 

Spațiul destinat se află în centrul localității Nușfalău cu acces corespunzător de pe 

toate străzile localității. 

 

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

VA AVEA LOC PE DATA DE : 

27 FEBRUARIE 2020 

LA ȘCOALA VECHE PRIMARĂ 

ÎNTRE ORELE 10-14. 

 

PĂRINŢII ŞI COPIII SUNT AŞTEPTAŢI SĂ FACĂ CUNOŞTINŢĂ 

CU DOAMNELE ÎNVĂŢĂTOARE, SĂ VIZITEZE ŞCOALA ŞI SĂ AFLE 

INFORMAŢII DESPRE CLASA PREGĂTITOARE. 
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ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 

 

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 

Prima etapă de înscriere: 4 martie – 22 martie 2019 

A doua etapă de înscriere: 2 aprilie – 8 aprilie 2019 

 în intervalul orar: 7,00 – 15,00 (luni – vineri) 

 

2. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox; 

– copie xerox C.I. a ambilor părinți; 

– adeverinţă medicală cu VACCINĂRILE copilului; 

– adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate; 

– cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere). 

 

Pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani după 31.08.2020 este necesară 

evaluarea dezvoltării psihosomatice. 

 

3. LOCUL ÎNSCRIERII: 

Înscrierea în clasa pregătitoare se face la secretariatul unității de învățământ 

(lângă Primăria), strada Petőfi Sándor, nr. 16. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. ing. Nagy Csaba 


