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ANUNȚ IMPORTANT
REFERITOR LA INSCRIEREA COPIILOR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Număr de locuri pentru grupa mică:121 din care:
- 21 locuri pentru reinscrieri(copii care au frecventat o
perioada din acest an școlar grădinița).
- 100 locuri pentru inscrieri.
Număr de locuri pentru grupa mijlocie - 11 locuri
Număr de locuri pentru grupa mare
- 9 locuri

1.INSCRIERILE AU LOC IN DOUA ETAPE 22 MAI. - 10. IUN. 2018 si 26.IUN28.IUL.2018
2. DOSARELE TREBUIE SA CONȚINĂ URMATOARELE DOCUMENTE:
- CERERE TIP, CARE SE COMPLETEAZĂ LA INSCRIERE;
- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL
COPILULUI INSCRIS;
- ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCA AL
UNUI PARINTE;
- COPIE DUPĂ BULETIN PENTRU IDENTIFICAREA
DOMICILIULUI;
- UN DOSAR CU FOLII;

Director,
Dunareanu Dorina

CONDIȚII DE INSCRIERE
In situația in care numarul cererilor de inscriere a copiilor in invațămantul preșcolar,
primite de la părinți este mai mare decit numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv
criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.
1. Criterii generale de departajare:
Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii parinți;situația copilului
care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se
asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți;
Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invățamant
respectivă;
Existența unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
2.Criterii specifice
Copiii care locuiesc in Circumscripția școlară unde se află grădinița-Cartierul Cuza
Vodă I;
Copiii care la 31.08.2018 implinesc 3 ani;

3. In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinți este mai mare
decit numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescătoare a
numarului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

