
 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2018 

 

1) Numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2018-2019: 

Secția română – două clase respectiv 50 locuri 

Secția germană – o clasă respectiv 25 locuri (testarea se va efectua după perioada 

de înscriere la o dată anunțată ulterior de către comisia de înscriere) 

 Nu sunt locuri disponibile la clasa I. 

 Nu există posibilitatea organizării programului „Școală după școală” în unitate. 

2) Program de înscriere: 

 Etapa I : în perioada 8 martie – 26 martie 2018  

 Luni-vineri în intervalul orar 8
00

 -18
00

 

 Cererile de înscriere în clasa pregătitoare completate online se validează 

obligatoriu la secretariatul școlii unde se dorește înscrierea copilului. 

 Afișarea locurilor rămase libere după  Etapa I: 30 martie 2018 

 Etapa a II-a : în perioada 12 aprilie – 18 aprilie 2018 

 Afișarea listelor finale: 23 aprilie 2018 

3) Acte necesare:  

 Fotocopie a actului de identitate al părintelui 

 Fotocopie a certificatului de naștere al copilului 

 Evaluarea psihosomatică (dacă este cazul) 

 Adeverința cu vaccinările de la medicul de familie 

 Părinții divorțați depun hotărârea judecătorească definitivă din care 

rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost 

stabilită locuința minorului. 

Informații referitoare la vârsta copilului: 

 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv, au 

obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu 

prevederile legii și ale Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru 

anul școlar 2018-2019. (conf. Art.5) 

 Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada  1 septembrie-31 decembrie 2018 

inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea 

lor psihosomatică este corespunzătoare. (conf. Art.6) 
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STRAZI ARONDATE SCOLII GIMNAZIALE NR. 18 SIBIU 
 

 

Şcoala gimnazială 

nr. 18 Sibiu 

Str. Ţiglari –partea dinspre 

şcoală până la linia ferată 

Str. Florilor 

Str. Lăptăriei 

Str. Sălciilor 

Str. Strugurilor 

Calea Ocnei Sibiului 

Calea Şurii Mari 

Viile Sibiului 

Str. Dr. Bagdazar  

Str. Cameliei de la linia 

ferată până la str. 

Gladiolelor, partea dinspre 

şcoală 

Str. Gladiolelor de la str. 

Cameliei până la str. Lungă, 

partea dreaptă 

Str. Lungă – de la linia ferată 

până la str. Gladiolelor 

integral, până la  str. 

Ţiglarilor, partea dinspre 

şcoală 

 

Str. Eschil 

Str. Pandurilor 

Str. Crizantemelor 

Str. Lăcrămioarelor 

Aleea Petuniei 

Str. Nottara 

Aleea Rusciorului 

Intrarea Constantin 

Nottara 

Str. Rusciorului de la str. 

Lungă până la colţ cu str. 

Cameliei 

Str. P. Maior 

Str. Ghe. Şincai 

Str. E. Teodoroiu 

Str. Berzelor 

Str. Bujorului 

Str. Cerbului 

Str. Căprioarelor 

Str. Oborul de Vite 

Str. Mărului 

Str. Părului 

Str. Gutuilor 

Str. Vişinilor 

Str. Fragilor 

Str. Nucului 

Str. Prunelor 

Cartierul Veterani 

 

 


