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Nr. 1000/26.05.2022

COMUNICAT
REÎNSCRIEREA / ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
Reînscrierile vor
între orele 9,00 - 15,00

începe

din

data

de

16.05.2021

-

30.05.2022,

• Telefon/fax: 0365882803
• Adresă de email: gimschiller_tgms@yahoo.com
Înscrierile vor începe din data de 30.05.2022 între orele 9,00 - 15,00
• Telefon/fax: 0365882803
• Adresă de email: gimschiller_tgms@yahoo.com
I.

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 30.05.2022 – 10.06.2022
• părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta
pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar.
Afișare elevi admiși: 15.06.2022

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

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 16.06.2022 – 24.06.2022

Afișare elevi admiși: 28.06.2022
În cazul în care unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau cu grupe de
învățământ preșcolar dispun de locuri libere și după etapa a II-a de înscriere, pot
ocupa locurile cu solicitări ale părinților până la data de 31.08.2022.
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 anul școlar următor în
unitatea de învățământ respectivă;
- existența unui certificat medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare
școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap al copilului;

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți, este
mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordine
descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare
copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile
menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii
care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII PREȘCOLARULUI:
• Cerere de înscriere;
• 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;
• declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii
părinți/tutori/reprezentanți legali;
• documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și
specifice, dacă este cazul;
Fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de
medicul de familie.
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