
 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIERI CLASA 

PREGĂTITOARE 

2022-2023 
 

11 aprilie – 20 aprilie 2022 înscriere  

Liceul Teoretic Filadelfia 

 VIZIUNEA 

Prin ceea ce suntem și ce facem ca școală, ne centrăm pe 
dezvoltarea personală a elevilor, aspirând spre excelență 

academică, prin caracter și spiritualitate. 

MISIUNEA 

Valorile noastre de bază inspiră misiunea noastră, aceea de a 
oferi o educație bazată pe valori creștine, într-un mediu 

favorabil, fundamentat pe parteneriatul cu părinții, pentru a-i 
ajuta pe elevii noștri să dobândească abilitățile necesare 

implicării responsabile în societate. 



ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 

• • • 

 

 

 

 

 

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2022 conține următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022 completată la secretariat în prezența unui părinte; 

2. Recomandarea de la grădiniță pentru copiii ce împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022; 

3. Copie a actului de identitate al părinților; 

4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul 

unității de învățământ, pe baza documentelor originale); 

5. Certificat căsătorie părinți sau alte documente în funcție de starea civilă a părinților; 

6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2022; 

7. Contract  școlarizare L.T.F. 

8. Adeverințe medicală pentru înscrierea în colectivitate, în care sunt trecute și vaccinările; 

9. Taxa de înscriere de 150 de lei. 

ÎNSCRIEREA 

11 aprilie – 20 aprilie 2022 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinti/tutori legal 

instituiti/reprezentanti legali, online sau la unitatea de învătământ la care solicită 

înscrierea copiilor; Înscrierea se face pentru cei ce au făcut preînscrirea la 

secretariat si au completat chestionarul primit pe WhatsApp. 

Completarea Cererilor se face după o programare ce se va afișa în 

ziua de 4 aprilie 2022.  

Pentru preșcolarii ce împlinesc 6 ani în perioada  1 septembrie 2022 – 31 

decembrie 2022 și au frecventat grupa mare, se copletează la secretariatul 

grădiniței o Cerere prin  care se solicită recomandarea de înscriere în clasa 

pregătitoare. Pentru elevii ce nu au fost înscriși în grădiniță recomandarea se 

solicita de la CJRAE. 

2022-2023 

ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 

CARACTER  

EDUCAȚIE  

PERFORMANȚĂ  

 

Ofertă educatională: 

3 clase pregătitoare 

 

Telefon: 0230-531205 

LICEUL TEORETIC 

FILADELFIA 
• • • 


