ANUNȚ
REÎNSCRIEREA COPIILOR LA
GRADINITA PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2020-2021
În perioada 25 mai – 03 iunie 2020 se va efectua reînscrierea copiilor în
grădiniţă pentru anul şcolar 2020-2021.
Pentru Cererea de reînscriere vă rugăm sa luați legătura cu doamnele
educatoare de la grupă.
Va rugam să vă încadrați în termen pentru a se putea procesa cererile in
aplicația SIIIR.
Părinții se vor programa la tel: 0742114032 pentru stabilirea modalității de
depunere.
Copiii care nu vor fi reînscriși pentru anul 2020-2021 vor pierde locul în
grădinița.

Programul de reînscriere :
Luni – Vineri – 9.00 – 15.00

Direcțiunea,

ANUNȚ
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul
cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor
libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare
generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt
următoarele:
•

•
•
•

existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de
ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un
centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei
copilului orfan de ambii părinţi);
existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur
părinte;
existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în
unitatea de învăţământ respectivă;
existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară, eliberat de
Comisia de orientare şcolară şi profesională.

Criteriile de departajare specifice sunt
urmatoarele:
- copilul trebuie să aibă vârsta împlinită de 3 ani la 31.08.2020;
domiciliul stabil în Ghimbav dovedit cu acte;
- pentru Program Prelungit ( 8 ore), ambii părinți să aducă la dosar
adeverințe de la locul de muncă
- În cazul in care numarul copiilor inscrisi depaseste numarul de locuri
disponibile, validarea inscrierii se va face in ordinea descrescatoare a
varstei

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
- Copie și original certificat de naștere a copilului;
- Copii după actele de identitate ale părinților și orice act din
care să reiasa domiciliul în orașul Ghimbav;
- Copie sentință de divorț, unde este cazul;
- Adeverință de la locurile de muncă ale părinților, pentru
doritorii de Program Prelungit.

LOCURI DISPONIBILE :
Conform metodologiei privind înscrierea copiilor în
grădinițele de stat, hotărârii Consiliului de Administrație și
numărului mic de locuri vor fi înscriși cu prioritate:
Copii cu domiciliul în orașul Ghimbav;
Copii de 5 ani, împliniți până în 31 august 2020, pentru grupa
mare;
Copii de 4 ani,împliniți până în 31 august 2020, pentru grupa
mijlocie;
Copii de 3 ani,împliniți până în 31 august 2020, pentru grupa
mică,(DOAR DACĂ NU POARTĂ PAMPERS);

PROGRAM:
- Luni - Vineri - 9.00 – 15.00

REGULAMENT PENTRU
ACCESUL IN INCINTA
SCOLII
Persoanele care vin la secretariat trebuie
1. să poarte măști de protectie
2. să poarte mănusi de protectie
3. sa aiba asupra lor o Declaratie pe
proprie raspundere, prin care să
dovedeasca:
- că nu a călătorit în ultimele 14 zile în zone
de risc pentru infecția cu coroavirus;
- că nu a intrat în contact cu persoane
suspecte de infectare cu coronavirius;
- ca nu prezintă simptome specifice bolii
Covid-19 – febră, tuse, dificultăți resiratorii,
dureri musculare.
4. la intrare le va fi luata temperatura
-

Drecțiunea,

