
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repere ale deprinderilor psiho-

comportamentale pentru copii 

la debutul şcolarităţii: 

- Să execute deprinderi motrice de 

bază: mers, alergare, săritură, 

căţărare; 

- Să urce şi să coboare scările 

alternând picioarele; 

- Să utilizeze diferite materiale 

pentru a picta, desena sau 

modela; 

- Să participe la activităţi 

domestice care implică mişcare 

(aranjarea jucăriilor, adunarea 

rufelor, mutarea obiectelor etc.); 

- Să demonstreze independenţă 

în igiena personală; 

- Să respecte regulile de 

comportare pe stradă, în 

transportul public şi în alte spaţii 

publice; 

- Să se despartă cu uşurinţă de 

adulţii cu care este obişnuit în 

situaţiile a căror motivaţie este 

justificată; 

- Să răspundă la formulele de 

salut folosite de adulţi; 

 

- Să ceară ajutorul adultului când 

are nevoie; 

- Să iniţieze o activitate specifică 

vârstei împreună cu un alt copil; 

- Să se împrietenească şi să 

menţină prietenia cu cel puţin un 

copil; 

- Să se joace împreună cu copii 

diferiţi din punct de vedere al 

genului, limbii vorbite, etniei sau 

performanţelor; 

- Să urmeze din proprie iniţiativă 

reguli simple; 

- Să îşi aştepte rândul în diverse 

situaţii; 

- Să fie capabil să folosească jocul 

pentru a explora, exersa şi înţelege 

rolurile sociale; 

- Să-şi adapteze comportamentul în 

funcţie de regulile diferitelor situaţii; 

- Să participe la activităţile în grup 

organizate de adulţi; 

- Să ia în considerare dorinţele şi 

nevoile altor copii. 
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Stimaţi părinţi, 

Rezultatele elevilor și ale 

școlii vă aparţin, deopotrivă şi 

dumneavoastră. Atât noi, cadrele 

didactice, cât şi dumneavoastră, 

părinţii, luptăm pentru acelaşi vis: 

acela de a-i face fericiţi şi înțelepți 

pe copiii noştri, de a-i educa pentru 

a putea extrage forţa din fragilitate, 

zâmbet din lacrimi, experienţa de 

viaţă din succese şi înţelepciune 

din eşecuri. 

In anul școlar 2018/2019, vă  

aşteaptă cu drag, la clasele 

pregătitoare, profesorii pentru 

învățământ primar: Simon Tünde 

și Topac Ancuţa. 

 
 

Cu deosebită considerație, 
Director, 

   Prof. Illyes Ecaterina 

 

Cine suntem noi? 

Suntem un colectiv de cadre 

didactice deschis spre nou, elevi 

dornici să învețe, să se formeze, să 

devină oameni adevărați. 

Cu ce suntem noi diferiți de 

celelalte școli din Vulcan? 

Punem suflet în tot ceea ce 

facem, iubim copiii, ne ocupăm de 

fiecare în parte, îi pregătim pentru 

viață, iar legătura cadru didactic-elev 

este una deosebită. La aceasta 

contribuie o echipă managerială 

competentă, cadre didactice foarte 

bine pregătite, creându-se un climat 

şi o atmosferă de studiu cu totul 

deosebite. 

De ce ar trebui aleasă această 

școală? 

În primul rând într-o școală în 

care fiecare cadru didactic are un rol 

bine definit, unde cadrele didactice 

sunt caracterizate de seriozitate, de 

o bună  pregătire de specialitate, dar 

și bună dispoziție, înseamnă că toate 

forțele se concentrează pe 

pregătirea elevilor, pe formarea lor 

ca oameni. 

Acte necesare la înscriere: 

- Cererea-tip de înscriere în clasa 

pregătitoare se poate completa 

online sau la secretariatul unității 

de învățământ la care părintele 

dorește înscrierea copilului; 

- Copie a actului de identitate 

propriu și o copie a certificatului de 

naștere al copilului. Copiile vor fi 

certificate conform cu originalul de 

către secretariatul unității de 

învățământ, pe baza documentelor 

originale; 

- 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 2018 inclusiv, alături 

de documentele menționate, 

părintele depune și o copie a 

documentului prin care CJRAE 

comunică rezultatul pozitiv al 

evaluării dezvoltării psihosomatice 

a copilului; 

- Adeverință medicală din care să 

reiasă că preșcolarul este apt 

pentru școlaritate; 

- Actele vor fi depuse într-o folie 

transparentă. 


