IN ATENTIA PARINTILOR!
•

Planul de școlarizare pentru anul scolar 2018-2019 aprobat de ISMB este de 176 de
preșcolari - 8 grupe de program prelungit.

•

Astfel:

➢ 3 grupe mari – 66 de copii
➢ 3 grupe mijlocii – 70 de copii
➢ 2 grupe mici – 40 de copii
In urma etapei de reînscriere au rămas libere un număr de 60 locuri și anume:
•

33 locuri grupa mică / 19 locuri grupa mijlocie / 8 locuri grupa mare

Inscrierea copiilor se desfășoară în perioada 23.05 – 25.07. 2018, în două etape, prima etapă,
perioada (21.05.2018 – 8.06.2018), etapa a II-a, perioada (25.06.2018 – 25.07.2018), aceasta
etapa are loc, numai, daca au ramas locuri la unitatea de invatamant, dupa urmatorul program:
PERIOADA

ZIUA

21.05.2018 – 08.06.2018

25.06.2018 – 25.07.2018

ORA

LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI

9,30 - 13.30
9,30 - 13.30
9,30 - 13.30
9,30 - 13.30

MIERCURI
JOI

9,30 - 13.30

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
o

Copie dupa certificatul de nastere al copilului

o

Copie dupa C.I. al ambilor parinti

o

Adeverinte de la locul de munca al parintilor

o

Hotarare judecatoreasca pentru custodia copilului, daca este cazul

o

Cererea se semneaza de catre ambii parinti

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

•

Existenta unui document care dovedeşte că 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;

•

Existenta unui frate/sora al/a copilului care este inmatriculat in grădiniţa noastră;

•

Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE
•

•
•

Domiciliul părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali sau a unuia dintre aceştia, să fie în
vecinătatea unităţii de învăţămant preşcolar; documente doveditoare: copie CI/BI al
părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali ai preşcolarului, dovada condiţiei de tutore/
susţinător legal( procura notariala, hotarare judecatoreasca);
Locul de muncă al părinţilor/tutorilor/susţinătorilor legali sau a unuia dintre aceştia, sa
fie în vecinatatea unitatii de invatamant prescola ( adeverinta de salariat)r;
Existenta unor fraţi/surori înmatriculaţi/înmatriculate în unităţi şcolare din vecinatatea
unitatii de invatamant prescolar( adeverinta care atesta calitatea de elev, eliberata de
unitatea scolara);

!!! CRITERIILE SE APLICA IN ORDINEA AFISATA.
Va rugam sa respectati programul afisat pe zile, ore, luni.

