Cele mai căutate şcoli din Suceava pentru clasa
pregătitoare

Scoala Generală nr.8 din cartierul George Enescu are pregătite trei clase faţă de două, anul
trecut. Scoala “Ion Creangă” din Obcine va avea doar patru clase pregătitoare, anul trecut
având cinci La Scoala Generală nr.3 sunt trei clase pentru copiii din clasa pregătitoare, iar la
Scoala nr.10 din Burdujeni sunt patru clase. La Scoala Privată Filadelfia, cele două clase sunt
deja ocupate
Directorii de şcoli pun astăzi la punct ultimele detalii pentru buna desfăşurare a înscrierii elevilor în
clasa pregătitoare în cadrul unei şedinţe, la Centrul de Invaţământ Filadelfia. La nivelul judeţului
Suceava sunt propuse 361 de clase cu un total de 6.996 de elevi potenţiali înscrişi.
Scoala Gimnazială “Ion Creangă” Suceava va avea în anul şcolar 2014-2015 un număr de patru clase.
“In urma recensământului şi în urma discuţiilor cu grădiniţele din zonă, estimăm că vom putea
înfiinţa patru clase pregătitoare”, am aflat de la directorul acestei unităţi de învăţămînt, profesor
Murariu Dorina. Anul şcolar trecut, aici au fost cinci clase pregătitoare.
Scoala Gimnazială nr.8 se bucură de un interes ridicat din partea părinţilor. In anul şcolar în curs, aici
sunt două clase pregătitoare, dar datorită interesului manifestat de către părinţi, în anul şcolar 20142015 sunt propuse trei clase. “Din toate estimările, în urma recensământului dar şi în urma
activităţilor pe care le-am avut cu Căminul Guliver şi Grădiniţa nr.5, am propus înfiinţarea a trei
clase. La cerea părinţilor am organizat şi programul Scoală după şcoală, unde copiii beneficiază atît
de un program de recreere cât şi de cadrul necesar pregătirii temelor“, ne-a declarat profesor Carmen
Sima,
director
la
Scoala
Gimnazială
nr.8.
Tot trei clase pregătitoare vor fi în anul şcolar viitor şi la Scoala Gimnazială nr. 4. “Am ţinut cont de
numărul copiilor recenzaţi din zonă, dar şi de interesul părinţilor care deşi locuiesc în alte zone ale
Sucevei au copii mai mari la şcoala noastră şi implicit, cei mici vor veni şi ei aici”, am aflat de la
profesor Petronela Bobric, director la această unitate de învătământ. In anul şcolar 2013-2014, aici au
fost
înfiinţate
tot
trei
clase
pregătitoare.
La Scoala Gimnazială nr. 10 se preconizează înfiinţarea a patru clase de acest gen, aşteptânduse un
număr de aproximativ 110 elevi potenţiali înscrişi. “Am făcut un recensământ în zonă înainte de a
stabili planul de şcolarizare şi am propus patru clase pregătitoare pentru anul şcolar viitor. In
momentul de faţă avem tot patru clase, anul trecut onorând toate cererile părinţilor” ne-a declarat
profesorul
Dumitru
Chiuariu,
director
la
Scoala
Gimnazială
nr.10,
Suceava.

La Scoala Gimnazială nr.1 din municipiul Suceava vor fi trei clase pregătitoare, directorul Gabriela
Mihai declarându-ne că “anul trecut am solicitat inspectoratului şcolar o suplimentare a locurilor şi
am onorat toate cererile părinţilor chiar dacă nu erau din circumscripţie”.
Printre preferinţele părinţilor se află şi Centrul de Invăţământ Filadelfia, unde pentru anul şcolar viitor
sunt propuse două clase pregătitoare, majoritatea locurilor fiind deja ocupate de către elevii de la
gradiniţa ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestei unităţi de învăţământ. “Avem în momentul de
faţă două grupe mari la grădiniţă cu câte 22 de copii, iar marea majoritate îşi vor continua activitatea
aici. Dacă vor fi solicitări din partea părinţilor, vom organiza trei clase”, am aflat de la profesor
Magdalena
Nichifor,
director
la
această
unitate
de
învăţământ.
In intervalul 24 februarie – 14 martie, părinţii vor putea completa online sau la unitatea de învăţămînt
la care solicită înscrierea copiilor, cererile tip de înscriere. Pe 17 martie va avea loc procesarea
cererilor şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru,
iar în perioada 18-20 martie vor fi repartizaţi copiii ai căror părinţi au solicitat o altă unitate de
învăţământ decât şcoala de circumscripţie, acest lucru făcânduse în limita locurilor rămase libere.
In zilele de 21 şi 22 martie va avea loc afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului
şcolar şi al unităţilor de învătământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi
a listei copiilor neînscrişi după prima etapă, iar de pe 25 martie va începe a doua etapă de înscriere în
clasa pregătitoare. (Cristina RUSTI)

