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Debut de sezon competițional
Procedura de înscriere
pentru tinerii luptători
în învățământul primar
de la CS GLOGOVĂȚ 2010
Poate că vă interesează...

pentru anul școlar
2016-2017

Ministerul Educației a publicat luni, 15
februarie 2016, procedura privind înscrierea
copiilor direct în clasa I, fără să fi trecut prin
Clasa Pregătitoare, pentru anul școlar 20162017.
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la
data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au
fost înscriși în învățământul primar în anul
școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită
înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați,
doar pentru anul școlar 2016-2017, în clasele
I deja existente, pe locurile disponibile, a anunțat Ministerul Educației în procedura privind
înscrierea copiilor în învățământul primar,
publicată pe pagina de internet www.edu.ro.
*****
Astfel, potrivit procedurii, dacă numărul de
elevi existenți în clasa pregătitoare în anul
școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu
25, atunci nu există locuri disponibile în clasă.
Însă, dacă numărul de elevi existenți în clasa
pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este
mai mic decât 25, atunci numărul de locuri
disponibile se calculează ca diferența între 25
și numărul de elevi existenți în clasă în anul
școlar 2016-2017.
Mai departe, unitățile de învățământ vor
trimite la inspectoratele școlare județene
(ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului
București (ISMB), listele cu locurile disponibile pentru înscrierea direct în clasa I, până la
data de 19 februarie 2016. Informațiile cu
privire la locurile disponibile la clasa I sunt
afișate la sediul unității de învățământ și pe
site-ul acesteia, dar sunt publicate și pe siteul inspectoratului școlar. Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a
copiilor care îndeplinesc condițiile se face
între 22 februarie – 28 februarie 2016.
Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I
se face direct la unitatea de învățământ,
neexistând posibilitatea completării online,
iar în solicitare se va menționa cauza amânării înscrierii în învățământul primar.
Părintele poate depune o singură solicitare,
fie la școala de circumscripție, fie la o altă
școală din lista unităților de învățământ cu
locuri disponibile. Solicitările vor fi verificate
și centralizate de unitățile de învățământ și
transmise inspectoratelor școlare spre avizare. La rândul lor, inspectoratele școlare trebuie să le trimită mai departe la Ministerul
Educației până la data de 4 martie 2016, ora
16.00. Ministerul verifică listele cu solicitările
de înscriere în clasa I și transmite la inspectoratele școlare aprobarea acestora până la
data de 10 martie 2016.
*****
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare
decât numărul locurilor disponibile, înscrierea
în clasa I se va face în perioada 11 martie – 16
martie 2016, conform unei proceduri specifice
elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având
prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.
Procedura va include și modalitatea de
comunicare către părinți a deciziei autorităților din educație privind solicitările de înscriere în clasa I.

Cei opt luptători de la CS Glogovăț 2010, în cantonamentul montan din Stațiunea Moneasa,
înaintea plecării spre Cabana Izoi, pentru antrenamentul de după-amiază
În perioada 7-13 februarie 2016, opt
luptători din grupa de performanță de la
CS Glogovăț 2010 (antrenor Lazăr
Ciunta), s-au aflat în deja obișnuitul
cantonament montan de pregătire fizică
în Stațiunea Moneasa.

Antrenorul LAZĂR CIUNTA
Timp de șapte zile, s-a pus accentul
pe acumularea fizică, în vederea pregătirii primei competiții la care urmează în
acest an competițional.
Reveniți acasă, sportivii au continuat
pregătirea tehnico-tactică și fizică la
Sala de lupte de la Școala Gimnazială

Vladimirescu, în acest moment la pregătire fiind 29 de copii, în două grupe
(începători și performanță) care se
antrenează separat.
În discuția purtată cu antrenorul Lazăr
Ciunta, în această săptămână, acesta sa arătat foarte mulțumit de randamentul dat de cei nouă sportivi pe perioada
cantonamentului, mai ales că de la ei se
așteaptă aducerea de noi medalii la
concursurile din acest an.
l Un prim concurs trecut în calendarul CS Glogovăț 2010 pe anul 2016 a
avut loc în localitatea Bușteni (jud.
Prahova), în zilele de 13 și 14 februarie, unde un număr de trei sportivi au
participat la “Cupa Caraimanul”,
unde au obținut două locuri III (prin
Alex Năstase - născut în 2002, la categoria 39 kg și Trif Cristian - născut în
2005, la categoria 40 kg) și un loc V
(prin Rozsa Sebastian - născut în
2000, la categoria 69). La această competiție au participat aproximativ 140 de
sportivi din întreaga țară, fiind primul
concurs de anvergură pentru toate
echipele, de după perioada de pregătire
de iarnă.
l La finalul acestei săptămâni, în

perioada 26-28 februarie, CS
Glogovăț 2010 va participa la
“Memorialul Gheorghe Voicu” (în
localitatea Brașov), competiție
deschisă categoriilor Copii 1 (născuți în
2003 și mai mici), Copii 2 (2001 și
2002), Cadeți (1999-2000) și Juniori
(născuți în anii 1996-1999).
Pentru acest an competițional, la CS
Glogovăț 2010 se are în vedere schimbarea generațiilor, prin acasta dorinduse legitimarea celor care vor fi apți pentru performanța sportivă. Până atunci,
întregul lot de 29 de sportivi (legitimați
și nelegitimați), pe care îi numără în
acest moment CS Glogovăț 2010,
urmează să participe la diferite competiții cu caracter de pregătire și verificare, urmând ca, apoi, din cei nou-veniți
să fie legitimați la club cei care vor fi
apți pentru participarea la competițiile
de mare anvergură (din calendarul oficial al Federației Române de Lupte),
care, în trecut, au adus medalii și cupe
în vitrina clubului. Mulțumim Primăriei
Vladimirescu, primarului Ioan Crișan și
președintelui clubului, Călin Bun, pentru
facilitarea cantonamentului montan
CLAUDIU IACOB

SALA DE SPORT DIN VLADIMIRESCU
Oferă spre închiriere un spațiu propice,
tuturor celor care doresc să practice
sportul la nivel de echipe:

FOTBAL, BASCHET, HANDBAL,
VOLEI, TENIS DE CÂMP
Se oferă condiții excelente, într-o
incintă echipată la ultimele standarde!

Pentru rezervări, sunați
la telefonul: 0743-144.735
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