
 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMINO SERVITE 

Loc. VOITEG, Jud. TIMIŞ, nr. 511, cod 307470 

Tel/fax: 0256-392601  Mobil: 0744891780 

www.dominoservite.ro  email: contact@dominoservite.ro 

 

INFORMAŢII LEGATE DE ÎNSCRIEREA COPIILOR 

ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
 

1. Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2022-2023: 

1 clasă pregătitoare:  10 locuri 

 

2. Programul de înscriere în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023 este următorul:  

 

Data Interval  orar Sala 

luni – joi 

vineri 

08:00 – 18:00 

8:00 – 17:00 
secretariat 

 

3. Părintele/tutorele completează cererea în perioada 11 aprilie- 10 mai 2022. Cererea se 

transmite online sau se poate depune la secretariat.  

 

4. După completarea cererii, părintele/tutorele legal se prezintă la unitate, cu programare 

prealabilă, până cel târziu la data de 11 mai 2022, pentru a valida înscrierea și pentru a depune 

următoarele documente care vor fi certificate conform cu originalul la secretariatul unității de 

învățământ, pe baza documentelor originale: 

➢ copie a actului de identitate propriu; 

➢ o copie a certificatului de naștere al copilului; 

 

➢ Dacă cererea a fost completată și transmisă online, părintele depune și Declarația pe propria 

răspundere, Anexa 3 la Metodologie. 

 

5. Evaluarea psihosomatică 

În cazul în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie –31 decembrie 2022 

inclusiv, părintele depune și recomandarea de înscriere în clasa Pregătitoare eliberată de:    

 - unitatea de învățământ preșcolar frecventată, în perioada 30 martie- 8 aprilie, în baza cererii tip- 

Anexa 1 la Metodologie;  

- CJRAE, în baza cererii tip- Anexa 2 la Metodologie, în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița 

sau care s-au întors din străinătate (programul de evaluare se găsește pe site-ul CJRAE Timiș).  

 

 

6. Alte informații 

- Ciclul primar din cadrul Școlii Gimnaziale Domino Servite este acreditat de Ministerul Educației 

Naționale prin Ordinul 3616/19.06.2014 

- Școala Gimnazială Domino Servite are criterii specifice de departajare (vezi pag 2) 

- Nu oferim program de After-school! 

 

 

http://www.dominoservite.ro/
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