
 PROCEDURA CECM 
DE ÎNSCRIERE/ REÎNSCRIERE 

 În cazul în care sunteți interesați să vă înscrieți micuța / micuțul la programele propuse de noi e 
nevoie să știți că CECM acceptă cereri de înscriere pe parcursul întregului an academic, în limita locurilor 
disponibile ale �ecărei clase. 
 Procesul de înscriere și acceptare a unui nou copil la programele CECM parcurge câțiva pași 
importanți.

01-31 martie pentru copiii deja înscriși la programele CECM
01-30 aprilie pentru copiii noi

 Va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0747.40.25.18 sau să trimiteți e-mail la adresa  
copiiimontessori@gmail.com pentru a programa prima vizită. Această prima întâlnire va da posibili-
tate familiei să a�e detalii despre modul de organizare al CECM și despre modul în care   
programele noastre sunt implementate.  

PERIOADA DE (RE)ÎNSCRIERE

PROGRAMAREA PRIMEI VIZITE1

 După prima vizita a părinților, propunem o întâlnire scurtă a pedagogului cu cel mic. Această 
întâlnire oferă un cadru sigur în care cel mic să poată veni în contact pentru prima oară cu un mediu nou 
și cu persoane noi, susținut de părinți. De asemenea, întâlnirea oferă informații prețioase pedagogului cu 
privire la nevoile de dezvoltare ale copilului ce ar urma să facă parte din colectiv, informații ce-i vor � de 
folos în pregătirea unui mediu care să vină în întâmpinarea acestor nevoi din primele clipe ale integrării. 
 În cazul în care familia ne contactează cu mult timp înainte ca cel mic să îndeplinească criteriile 
minime de selecție (înaintea împlinirii vârstei de 1 an), putem propune o primă întâlnire a pedagogului 
Montessori cu cel mic în mediu familial, astfel putând pune bazele unei relații de încredere de lungă 
durată și a unui parteneriat solid între familie și CECM.

VIZITĂ COPIL - PEDAGOG2
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 În continuare, familia va putea depunde dosarul de înscriere.

Dosarul de înscriere va conține:
 Fotogra�a copilului
 Contractul de sponsorizare
 Copie după certi�catul de naştere
 Copie după CI a părintelui / tutorelui legal
 Copie după carnetul de vaccinări
 Aviz medical de intrare în colectivitate (adeverinţă de la medicul de familie/pediatru cu menţiunea 
sănătos şi apt pentru colectivitate)
 Dovada achitării taxei de înscriere
 Dovada achitării primei luni de sponsorizare 
 Fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior (dacă este cazul)
 Acordul de respectare a Ghidului Familiei

  ÎNSCRIEREA

Conditile de acceptare 
ale unei cereri de înscriere

 CECM are o politică de admitere deschisă, acceptând copii fără să ţină cont de sex, rasă sau religie. 
Admiterea �ecărui copil va ține cont de criterii minime de selecție precum:
 1. Îndeplinirea condițiilor de vârstă pentru �ecare program Montessori (CECM acceptă cereri de 
înscriere pentru copii care au împlinit vârsta minimă de 1 an și sunt mergători independent și nu mai 
mari de 5 ani, în limita locurilor disponibile)
 2. Existența unui acord verbal între familie și CECM referitor la viziunea asupra a ceea ce 
presupune educația timpurie în abordare Montessori, a�lierea la �loso�a și la principiile fundamentale 
Montessori
 3. Obținerea acordului de acceptare din partea �ecărei familii cu privire la regulile de ordine 
interioară și de conduită ale CECM conținute de Ghidul Familiei
 4. Îndeplinirea criteriilor de selecție dictate de caracteristicile de grup ale �ecărei clase Montessori 
în parte (echilibru între sexe, echilibru de vârstă)

Perioda de adaptare

 Odată �nalizată înscrierea, se va hotărî data la care se va putea începe perioada de acomodare la 
programul și rutina CECM, în funcție de disponibilitatea �ecărei grupe în parte.
 Acomodarea se va face lent, în ritmul �ecărui copil, adultul dându-și acordul să �e disponibil 
pentru copil în vederea realizării unei tranziții blânde și susținute emoțional.
 CECM își ia angajamentul să susțină copilul în procesul de adaptare, să ofere un mediu pregătit și 
adaptat nevoilor sale emoționale și de dezvoltare �zică și cognitive. 
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 Timpul alocat acomodării pentru copiii noi va � de o lună calendaristică în cazul copiilor înscriși 
la program Casa dei Bambini, respectiv 2 luni calendaristice în cazul copiilor înscriși la program Infant.
 Se va urmări ca în această perioadă să nu existe întreruperi nemotivate de la program.
 În  cazul în care perioada de acomodare este depășită fără ca cel mic să �e complet integrat cel 
puțin la programul de 4 ore, împreună cu familia se va decide parcursul viitor al celui mic în cadrul 
centrului.

Reînscrierea
 Pentru anul academic următor reînscrierea se va face până la data de 31 martie, conform 
criteriilor de înscriere de mai jos. Formularele de înscriere vor � puse la dispoziția părinților de la 
jumătatea lunii februarie până la jumătatea lunii martie.

 Au prioritate la înscriere, în ordine: 
 copiii care sunt deja înscriși la programele CECM
 copiii care au frați/surori deja înscriși la programele CECM
 copiii care au frecventat programele Montessori ale unei alte instituții de pro�l
 copiii din afara sistemului Montessori

 Perioada de înscriere / reînscriere:
 01-31 martie pentru copiii CECM
 01-30 aprilie copiii din afara centrului, în limita locurilor disponibile
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