
	

	 1	

Nr. 565/24.02.2021 
 

Informare 
privind etapele preliminare specifice preînscrierii copiilor în clasa pregătitoare 

în Alternativa Educațională Step by Step, 
pentru anul școlar 2021-2022 

 
 

Stimați părinți, 
 

 Școala noastră doreşte să realizeze anumite activităţi de identificare a potenţialilor doritori 
în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare. 
 Acest document conține informațiile pe care, în anii trecuți, le prezentam la prima întâlnire 
de informare a tuturor celor interesați de Alternativa Educațională Step by Step oferită de școala 
noastră.  
 Pașii propuși de noi în procedura internă specifică au fost schimbați în acest an, datorită 
faptului că trebuie să respectăm condițiile sanitare generate de contextul în care ne aflăm cu toții.  

În trecut, existau Ședința de informare, Ziua demonstrativă/ Ziua porților deschise și 
Chestionarul, iar admiterea pentru înscrierea propriu-zisă se făcea pe baza acumulării de puncte 
rezultate din evaluarea chestionarului la care, dacă era cazul, se adăugau puncte suplimentare 
rezultate din îndeplinirea criteriilor specifice. Cei care îndeplineau criteriile generale enumerate în 
Metodologie erau obligatoriu înscriși, fără să fie necesar să parcurgă alte etape.   
 Respectând regulile și recomandările sanitare ale legilor în vigoare, suntem nevoiți să 
propunem o nouă modalitate de prezentare, informare și consiliere a părinților ce doresc să își 
aducă copiii în unitatea noastră de învățământ. Astfel, pe site-ul școlii noastre, 
www.liceuliuliumaniu.ro, la secțiunea Înscriere în clasa pregătitoare 2021-2022, sunt prezentate 
toate informațiile și materialele necesare, pe care cei interesați le vor putea consulta. 
 Menționăm că încă așteptăm avizul de legalitate al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, 
aviz ce, sperăm noi, va fi unul pozitiv, însă răspunsul nu va fi trimis către noi înainte ca 
Metodologia și Calendarul să fie aprobate prin Ordin de ministru. Organizăm pașii premergători sub 
rezerva că documentele anterior menționate nu vor suferi modificări și vor fi aprobate în forma în 
care există ca și proiect. 
 Așadar, pe site, vă punem la dispoziție următoarele: 
 A. Proiectul de Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul 
școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii în învățământul primar aferent, ambele fiind anexe ale 
ordinului de ministru ce urmează să fie aprobat la nivel național. 
 B. O informare scrisă adresată părinţilor și tuturor celor interesaţi, unde se vor prezenta 
aspecte generale ale Alternativei Educaţionale Step by Step şi ale liceului (documentul prezent). 
 C. Ghidul Alternativei Educaționale Step by Step; 
 D. O prezentare Power Point ce va cuprinde aspecte specifice Alternativei Educaționale 
Step by Step; 
 E. Un film de prezentare a unității noastre de învățământ. 
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 Criteriile specifice de departajare propuse de instituția noastră de învățământ sunt: 

1. Cunoașterea Alternativei Educaționale Step by Step și a specificului școlii (interviu). 
2. Copiii proveniţi de la grupele de grădiniţă ale liceului nostru (adeverință). 
3. Copiii care provin din familii ce au contribuit la dezvoltarea/ creşterea prestigiului unităţii 

de învăţământ, prin diferite forme de colaborare (adeverință, contract de voluntariat). 
 
 Părinţii/ Reprezentanții legali interesaţi în continuare de această alternativă educațională vor 
participa la o probă de interviu, pentru care vor fi programați în urma intenției transmise telefonic 
către secretariatul unității de învățământ. Secretariatul va lua legătura cu fiecare familie care a lăsat 
un număr de contact și va face programările în săptămâna 1-7 martie 2021, inclusiv în ziua de 
sâmbătă. În cazul în care nu ați fost contactat până luni, 1 martie 2021, vă invităm să luați legătura 
cu noi.  
  Probei de interviu îi va corespunde o grilă cu un punctaj aferent. Bibliografia pentru această 
probă este constituită din materialele puse la dispoziție pe site și enumerate mai sus, la punctele B, 
C, D, E.  
 Dacă părintele/ reprezentantul legal (unul singur pentru un copil, cu excepțiile de rigoare 
în cazul gemenilor), care va susține proba de interviu, va prezenta în timpul acestuia un document 
doveditor de îndeplinire a unuia sau a mai multor criterii specifice, punctajului final i se vor 
adăuga și punctele aferente criteriului/ criteriilor îndeplinite.   

Admiterea pentru înscrierea propriu-zisă se va face pe baza acumulării de puncte 
rezultate la proba de interviu, la care, dacă este cazul, se vor adăuga puncte suplimentare rezultate 
din îndeplinirea criteriilor specifice. Proba de interviu nu poate fi contestată.   
 Mai întâi, vor fi înscriși elevii care îndeplinesc criteriile generale menționate în 
Metodologie, apoi ceilalți elevi ai căror părinți/ reprezentanți legali au participat la proba de 
interviu, în ordinea punctajului obținut la acesta, la care, dacă a fost cazul, s-a adăugat punctajul 
aferent îndeplinirii unui criteriu/ unor criterii specifice.  
 
 Alte informații: 
 Comisia internă de înscriere în clasa pregătitoare se va constitui din cadre didactice ale 
școlii, respectând legislația în vigoare, respectiv metodologia.  
 Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu este o școală de stat, cu dublă subordonare:  a 
Ministerului Educației și Cercetării, respectiv a Inspectoratului Școlar Județean Bihor și a 
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. 
 Nivelurile de învățământ ale școlii noastre sunt:  
• preșcolar – cinci grupe combinate; 
• primar – trei clase pe nivel; 
• gimnazial – trei clase pe nivel (începând cu anul 2019); 
• liceal: 

§ o specializare teologie-intensiv engleză; 
§ o specializare matematică-infomatică. 
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 Clădirile unde ne desfășurăm activitatea sunt patru:  
Ø cea principală, din Str. Iuliu Maniu, nr. 5; 
Ø clădirea din Str. Iuliu Maniu, nr. 38-40; 
Ø clădirea din Parcul Traian, nr. 20, cu intrare din Bulevardul Magheru; 
Ø clădirea din Str. Seleușului, nr. 67.  

  
Școala noastră are în momentul de față un număr de peste 1000 elevi, 75 cadre didactice de 

predare, cărora li se alătură cadre didactice auxiliare, colaboratori și personal nedidactic.  
 

 Viziunea şcolii:  
 Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea va crea premisele unei educaţii performante, 
spre îndeplinirea dezideratului educaţiei tinerilor prin dezvoltare intelectuală şi creştere spirituală, la 
standarde europene, într-un sistem descentralizat. 
 Misiunea şcolii: 
 Societatea are nevoie acum, poate mai mult decât oricând, de o schimbare profundă în plan 
moral, profesional şi organizatoric.  
 Şcoala noastră va crea mediul necesar promovării unor valori morale esenţiale: 
corectitudinea, altruismul, încrederea şi credinţa. Pentru a deveni o instituţie de învăţământ 
capabilă să ofere performanţă, va promova actul didactic de calitate, formarea continuă a cadrelor 
didactice, educarea tinerilor în spiritul moralei creştine, asumarea responsabilităţilor în toate 
acţiunile întreprinse, implicarea părinţilor în acţiunile şcolii, modernizarea bazei materiale şi 
implicarea în activităţi care să exprime interesele comunităţii. 
 Absolvenţii şcolii noastre trebuie să devină tinerii responsabili ai comunităţii de mâine, buni 
specialiști, ancoraţi în învăţătura creştină. 
 Alternativa Educațională Step by Step funcționează în școala noastră din anul școlar 1998, 
când a debutat cu o clasă de 25 de copii, grație unor dascăli cu viziune și curaj. Înființarea ei în 
școala noastră a fost posibilă datorită deschiderii spre un învățământ de calitate a Preasfinției Sale 
Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care a susținut moral și financiar dotarea sălilor 
de clasă în cazul primelor serii de elevi, când asociația de părinți nu era constituită. De asemenea, 
Episcopia Greco-Catolică a susținut continuu dotarea tuturor spațiilor școlare, dar și a cantinei, care 
a putut să deservească și copiii din grădiniță, și clasele primare. Ulterior, dotarea sălilor, pe măsură 
ce mobilierul s-a deteriorat, a revenit părinților, prin asociația de părinți. Grație bunăvoinței 
Preasfinției Sale, Virgil, școala noastră beneficiază de condiții superioare multor școli din oraș. 
După 23 de ani, în care copiii formați în Alternativa Educațională Step by Step au făcut cinste 
școlii, obținând rezultate remarcabile în liceu și în facultățile din țară și din străinătate, astăzi avem 
câte trei clase paralele pe serie, care se continuă în gimnaziu, majoritatea copiilor rămânând în 
școală. 
 Alternativa Educațională Step by Step răspunde cerințelor acelor părinți care doresc pentru 
copilul lor un învățământ modern, care să-l pregătească pentru meserii care încă nu s-au inventat. 
Copilul este evaluat doar în raport cu sine, cu progresul propriu, fără a fi comparat cu ceilalți, el 
fiind conștient de valoarea sa și de efortul pe care trebuie să-l depună pentru a obține rezultate bune. 
Filosofia Alternativei Educaționale Step by Step are în vedere dezvoltarea copilului care învață să 
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își susțină convingerile, să fie responsabil în realizarea sarcinilor ce-i revin, să se implice activ în 
comunitate.  

E importantă respectarea tuturor cerințelor specifice alternativei, deoarece ea este gândită ca 
o sumă de metode și principii care converg spre obținerea rezultatelor optime, fiecare cerință având 
un scop bine definit. 
 Școala noastră este centru de formare pentru Alternativa Educațională Step by Step a 
învățătorilor din șase județe. Cursurile sunt organizate și coordonate de cinci formatori naționali ai 
alternativei, care profesează în școala noastră în calitate de profesori pentru învățământul primar.  
 În specificul școlii noastre intră și următoarele aspecte: 

- participarea la Sfânta Liturghie, o dată pe săptămână; 
- ora de religie practicată este greco-catolică, așa cum se procedează și în celelalte licee 

teologice din oraș și din țară; 
- uniforma este prezentă la toate clasele din școală și purtarea ei este obligatorie; 
- acceptarea și participarea la diferite activități spirituale extraccuriculare intră, de asemenea, 

în specificul școlii (Dorim să vă informăm că în școala noastră se face educație spirituală, nu 
prozelitism religios. Copiii nu sunt înscriși după aparteneța religioasă, însă respectarea celei 
întâlnite aici este necesară.);  

- cunoașterea și acceptarea programului școlar (8:30-16:30 pentru clasele primare); 
- masa de prânz se servește în incinta școlii, iar hrana este pusă la dispoziție de către o firmă 

creată de către Episcopia Greco-Catolică, în primul rând, pentru a deservi elevii școlii 
noastre. Angajații acestei firme, în marea lor majoritate, sunt părinți ai elevilor școlii 
noastre, persoane dedicate și atente în ceea ce privește furnizarea unei hrane de calitate.  
 

 Existența asociațiilor de părinți este foarte importantă pentru buna organizare a activităților 
didactice și aduce un plus de valoare ideii de echipă copil-școală-părinte. Aderarea la acestea se va 
face de către toți părinții copiilor înscriși, după cum urmează:  

• Asociația Pas cu Pas – pentru nivel preșcolar și primar; 
• Asociația Iuliu Maniu – pentru nivel gimnazial și liceal. 

 Asociația Pas cu Pas este o formă de organizare juridică a părinților ai căror copii urmează 
cursurile de școlarizare în cadrul Alternativei Educaționale Step by Step la Liceul Greco-Catolic 
Iuliu Maniu din Oradea, având ca principal obiectiv susținerea financiară și organizatorică pentru 
derularea activităților educative din cadrul acesteia. Toți părinții copiilor care urmează cursurile de 
școlarizare sunt membri cotizanți ai Asociației Pas cu Pas și cotizează în prezent, lunar, cu suma de 
70 de lei, sumele fiind alocate fiecărei clase în parte în scopul achiziționării tuturor materialelor și 
consumabilelor destinate activităților educative. 

 Alternativa Educațională Step by Step NU este: 
- un program prelungit până la 16:30, de rezolvare a temelor (Școala după școală/ 

Afterschool); 
- un program special pentru copiii cu C.E.S. (De multe ori, programul prelungit este un 

risc pentru ei și nu sunt în siguranță. Cea de a doua învățătoare de la clasă nu este un 
profesor de sprijin, în ciuda recomandărilor nepotrivite ale unor psihologi orădeni.); 

- o rețetă universal valabilă (Uneori, această abordare a învățământului nu se pliază pe 
profilul copilului; pur și simplu nu i se potrivește.). 
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 În Proiectul planului de școlarizare am propus pentru anul școlar 2021-2022 trei clase 
pregătitoare, mergând astfel pe continuitate. 
 Pentru anul școlar 2021-2022, locația celor trei viitoare clase este exclusiv în clădirea din 
Parcul Traian, nr. 20.     
 De asemenea, doamnele învățătoare ce au în prezent clasa a IV-a își vor continua activitatea 
în școala noastră, însă schema finală de distribuție la clase nu este definitivată. Pe parcurs pot 
apărea schimbări. 
 Liceul nostru oferă un mediu sigur de educație și egalitate de șanse pentru toți copiii. Pentru 
a menține acest lucru la standarde ridicate, trebuie respectate: contractul educațional, 
regulamentul de organizare și funcționare al liceului, procedurile specifice, mai ales cea de 
acces în instituție și statutul Asociației Pas cu Pas. În acest sens, contractul educațional pe care îl 
semnează părintele, la debutul clasei pregătitoare, cuprinde printre altele, drepturile și obligațiile 
elevilor și părinților. Documentele școlare formează un tot unitar și ele vin să reglementeze buna 
desfășurare a procesului instructiv-educativ. În respectarea acestor norme de disciplină, prevăzute în 
regulament, deseori problema de raportare la acesta o reprezintă părintele și nu elevul. Conceptul de 
Alternativă Educațională Step by step și absența notelor ne pot duce în mod greșit cu gândul la 
faptul că elevul are o libertate absolută, iar disciplina este privită ca o încorsetare a elevului care 
trebuie să poarte uniforma, să aibă un aspect fizic îngrijit, să fie respectuos și să-i asculte pe adulții 
cărora le sunt încredințați. Toate acestea sunt, însă, necesare pentru formarea, educarea și pregătirea 
lui pentru viață. 

Acceptarera acestei alternative educaționale implică și respectarea termenelor de plată, atât 
la asociația de părinți, cât și pentru masa de prânz. Din păcate, unii părinți, după intrarea elevului în 
clasa pregătitoare, uită de obligațiile și responsabilitățile care le revin, iar reprezentații asociației de 
părinți, ce se implică și lucrează în mod voluntar, sunt puși în situația neplăcută de a căuta metode 
coercitive pentru plata acestor datorii.  

Școala și familia trebuie să facă front comun de la început pentru bunul mers al lucrurilor, 
deoarece, în caz contrar, procesul educațional are de suferit și nu va avea finalitatea dorită. 
 
 Așadar, informațiile de care aveți nevoie pentru a parcurge toți pașii premergători înscrierii 
în clasa pregătitoare sunt postate pe site-ul unității noastre de învățământ: www.liceuliuliumaniu.ro . 
Pentru orice alte detalii, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0359 410 518 și la adresele de 
email: contact@liceuliuliumaniu.ro sau liceuliuliumaniu@yahoo.com . 
 
 Vă mulțumim pentru tot interesul acordat școlii noastre! 

 
 
 

 Director, 
 Prof. Antonia Nica 


