COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA”
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA
664/24.02.2020
PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1. Colegiul Național „Octavian Goga”
2. Miercurea-Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, jud. Harghita, cod postal 530180,
Telefon/Fax: +40-266-312.570, e-mail: contact@cnogoga.ro, www.cnogoga.ro

3. Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare:
Denumirea
structurii
/locației

Limba de
predare
(română /
maghiară)

Nr. clase
pregătitoare
/locuri

Circumscripția de înscriere**

Numele învățătorilor

Colegiul
Național
„Octavian
Goga”

română

2 clase 40 locuri

Arsenalului, Avântului, Băilor,
Barancs, Berec, Bolyai,
Bradului, Brașovului,
Ciocârliei, Copiilor, Cetății,
Carierei, Câmpul Mic, Dr.
Denes Laszlo, Fortuna Park,
Frăției, Gabor Aron,
Ghioceilor, Harom, Jigodin,
Kut, Kut Patak, Libertății,
Leliceni, Miko, Miron Cristea,
Muller Laszlo, Narciselor,
Nagy Imre, Natura Lakopark,
Nefelejcs, Pescarilor,
Piscului, Plopilor, Podișului,
Pomul Verde, Porumbeilor,
Prieteniei, Primăverii,
Rândunicii, Szasz Endre, Șuta,
Tarnics, Tineretului, Tudor
Vladimirescu, Unio, Voinței,
Zold Pater

Craioveanu Violeta
Raichici Irina

Observații

4. Colegiul Național ”Octavian Goga” este o unitate de învățământ care facilitează o foarte bună
pregătire a elevilor la ciclul primar, actul didactic fiind condus de cadre didactice cu o foarte bună
pregătire profesională.
Proiectele educative derulate în școală și în colaborare cu parteneri externi, activitățile culturalartistice organizate cu elevii completează în mod benefic activitățile extracurriculare necesare
educației elevilor.
Procesul instructiv-educativ răspunde nevoilor de dezvoltare a personalității elevilor, formează
capacități și competențe bazate pe gândire critică, reguli de completare și de îngrijire a sănătății.
La solicitarea părinților se organizează programul ”Școală după școală”.
Considerăm că dotările, condițiile create și procesul didactic, răspund în totalitate așteptărilor și
exigențelor părinților și elevilor.

PRECIZĂRI
• Cererile tip de înscriere se vor completa în perioada 04 – 23 martie 2020, lunijoi între orele 8,00 – 18,00, vineri între orele 8,00-17,00;
• Programul ”Ziua porților deschise” - vineri, 28.02.2020, între orele 8,00 –
12,00.
• Programul de informare și consiliere al părinților se desfășoară în perioada 04 –
23 martie 2020.
• Site-ul de internet al IȘJ Harghita – www.isjhr.eduhr.ro (se pot afla toate
informațiile referitoare la înscrierile în clasa pregătitoare).
• Criterii generale de departajare:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.
Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de
plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii
părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de
învățământ respectivă.
Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare
1. Cerere tip de înscriere (se eliberează de școală);
2. Copia și originalul actului de identitate al părintelui/tutorelui legal (părinții
divorțați depun la dosar hotărârea judecătorească de unde reiese reședința
copilului);
3. Copia și originalul certificatului de naștere al copilului;
4. Copia și originalul documentului CJRAE comunică rezultatul pozitiv al
evaluării dezvoltării psihosomatice (dacă este cazul);
5. Adeverință medicală (cu mențiunea apt pentru școală) și avizul epidemiologic
(de la medicul de familie);
6. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale (dacă este cazul).
Observație:
• Se înscriu copiii care au împlinit /împlinesc vârsta de 6 ani până la data de
31 august 2020;
• Se înscriu copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31
decembrie 2020 (cu evaluare psihosomatică).
Miercurea-Ciuc, la 24.februarie.2020.

Director,
Prof. Dumbravă Magdalena-Camelia

TELEFONUL VERDE
0800 816 266

