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Informaţii importante privind înscrierea în clasa pregătitoare
Plan de şcolarizare 2022-2023: 3 clase pregătitoare - 75 de locuri
Circumscripţia şcolară: Înscriem copii din orice zonă a orașului și din localitățile limitrofe.
Criterii de departajare în cazul solicitărilor de înscriere peste numărul de locuri:
În cazul solicitării de înscriere în clasa pregătitoare a unui număr de copii mai mare decât numărul de
locuri aprobat prin Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023, se va face departajarea ţinând cont
de:
A. Criteriile generale impuse de Metodologie:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitate.
B. Criteriile specifice, stabilite de școală, care acordă prioritate pentru:
1. Copiii ai căror părinţi au domiciliul în apropierea şcolii;
- Dovezi (copie CI părinți);
2. Copiii ai căror bunici au domiciliul în apropierea şcolii;
- Dovezi (copie CI bunici);
3. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în proximitatea şcolii;
- Dovezi (adeverință emisă de angajator - părinți);
4. Copiii care au frecventat grădiniţa din subordinea şcolii.
Programul de lucru al Comisiei de înscriere:
Înscrierea copiilor se face în perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, în locația de pe strada Aluminei, nr.
88, după următorul program:
➢ Luni - Joi: 8 - 18
➢ Vineri: 8 - 17
Telefon programare înscriere: 0359.410595
Notă! Părinții, însoțiți de copii, care doresc să viziteze școala pot face lucrul acesta în orice zi!
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