Încep înscrierile pentru grădiniţele bilingve, în care se învaţă limba română în Ungaria
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Se apropie perioada de înscrieri la grădiniţă pentru anul şcolar 2019/2020, iar conform
programei de învăţământ, la ultima şedinţă a adunării generale a Autoguvernării pe Ţară a
Românilor din Ungaria, care a avut loc pe 21 februarie, a fost anunţat intervalul de depunere a
documentelor şi criteriile de departajare, transmite Foaia Românească, preluat de Romanian
Global News.

În fiecare instituţie au fost organizate anterior programe, ca de exemplu „Ziua porţilor deschise",
în care părinţii au putut să se informeze despre instituţie şi să participe la diferite activităţi alături
de copiii lor. Rodul acestor zile se va vedea în perioada 24 aprilie–9 mai, când se fac înscrierile
pentru anul şcolar 2019/2020 la aceste instituţii de învăţământ cum ar fi: grădiniţa din Bihor
(Săcal, Bedeu şi Körösnagyharsány), grădiniţa din Chitighaz, Bătania şi Jula. Înscrierile în
instituţiile de învăţământ din Bihor se fac în perioada 24–26 aprilie, între orele 8.00–16.00, la
grădiniţa din Chitighaz înscrierile se fac între 23–26 aprilie, între orele 8.00–16.00, la grădiniţa
din Bătania părinţii pot înscrie copiii în zilele de 8–9 mai, între orele 8.00–17.00, iar la grădinţa
din Jula în zilele de 23–24 aprilie, între orele 8.00–17.00 Grădiniţa din Micherechi va avea
înscrierile în zilele de 24–25 aprilie, între orele 8.00–16.00.

O altă veste vine Bătania unde în curând va avea loc Ziua porţilor deschise la şcoala din
Bătania.

După ce în cursul săptămânii trecute, preşcolarii cu părinţii lor au avut posibilitatea să cunoască
elevii şi cadrele didactice ale Şcolii generale „Lucian Magdu" din Bătania, dar şi să viziteze
sălile de clasă, instituţia organizează o Zi a porţilor deschise şi marţi, 9 aprilie. La această
întâlnire, părinţii vor primi informaţii referitoare la oferta şcolii, a rezultatelor şi avantajelor
educaţiei. Evenimentul va avea loc între ora 8.45 şi ora11.00.
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