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                                                    COMUNICAT 

A. REÎNSCRIERILE PREȘCOLARILOR ÎN GRĂDINIȚE VOR AVEA 
LOC ÎN PERIOADA 25 MAI – 05 IUNIE 2020. 

               Reînscrierile se pot efectua prin fax, poștă electronică sau telefonic, zilnic 
între orele 8-16. 

             Telefon/fax: 0365882803 

             Adresă de e-mail: gimschiller_tgms@yahoo.com 

B. ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-
2021 SE VA REALIZA ÎN 3 ETAPE, ASTFEL: 

 

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (08.06.2020-03.07.2020) 

   Etapa I- Colectare cereri de înscriere 08.06.2020-26.06.2020 – părintele 
solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta pentru 
trei unități/structuri de învățământ preșcolar. 

        1.Procesare cereri de înscriere (29.06.2020-03.07.2020) 

               Afișare elevi admiși: 02.07.2020 

          Copiii respinși după Etapa I, se vor putea înscrie pe locurile 
rămase libere pentru Etapa a II-a. 

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (20.07.2020-10.08.2020) 

      Etapa II- Colectare cereri de înscriere 20.07.2020-31.07.2020 – 
părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând 
opta, în limita locurilor disponibile, pentru trei unități/structuri de 
învățământ preșcolar. 

        2.Procesare cereri de înscriere (03.08.2020-10.08.2020) 
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          Afișare elevi admiși: 09.08.2020 

           Copiii respinși în Etapa II, se vor putea înscrie pe locurile 
rămase libere pentru Etapa de ajustări. 

III. ETAPA DE AJUSTĂRI (11.08.2020-31.08.2020) 

        Presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe 
locurile rămase libere. 

        În situația în care, în unitatea de învățământ, numărul cererilor de 
înscriere a copiilor în învățămânul preșcolar, primite de la părinți, este mai 
mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de 
departajare specifice, după cum urmează și presupun: 

         -existența unui document care dovedește că este orfan de ambii 
părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de 
plasament/plasament familial; 

         -existența unui document care dovedește că este orfan de un singur 
părinte; 

         -existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în 
unitatea de învățământ respectivă; 

         -existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a 
copilului; 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII PREȘCOLARULUI: 

         -copie certificat de naștere copil; 

         -copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal; 

         -părinții vor depune la înscriere hotărârea judecătorească definitivă 
din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde 
a fost stabilită locuința minorului; 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021: 

   Grădinița P.P. „Raza de Soare” 

      -secția română 



 
 

                     -grupa mică – 1 grupă – 25 locuri; 

                      -grupa mijlocie – 2 grupe - 48 locuri; 

                      -grupa mare – 1 grupă - 25 locuri; 

      -secția maghiară 

                      -grupa mică – 1 grupă – 25 locuri; 

                      -grupa mijlocie – 1 grupă – 26 locuri; 

                      -grupa mare – 1 grupă – 30 locuri; 

    Grădinița P.P. cu predare în limba germană maternă 

                      -grupa mică – 1 grupă – 25 locuri; 

                      -grupa mijlocie – 1 grupă – 27 locuri; 

                      -grupa mare -1 grupă – 27 locuri; 

                      -grupa mixtă -1 grupă – 20 locuri 

           Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu 
documentele necesare, se va desfășura la momentul comunicării de 
către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea 
în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor 
măsurilor de protecție. 

 

 

 

                                                Director, 

                                  Prof. Dana Maria Bendriș 

 


