REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE INVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 2019/2020

Pentru anul şcolar 2019 - 2020
Grădiniţa cu Program Normal “Prichindel”, Cuza Vodă,
structură a Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă
face înscrieri/reînscrieri în învăţământul preşcolar

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar se
derulează următoarele etape:
➢ Reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an
şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020;
➢ Înscrierea copiilor nou veniţi.
Capacitatea instituţiei: 3 grupe, cu 48 locuri.
La grupa mică se fac reînscrieri/înscrieri pentru 1 grupă (3 – 4 ani), cu 12 locuri.
La grupa mijlocie se fac reînscrieri/înscrieri pentru 1 grupă (4 – 5 ani), cu 16 locuri.
La grupa mare se fac reînscrieri/înscrieri pentru 1 grupă (5 – 6 ani), cu 20 locuri.
Program de funcţionare: 08.00 – 12.00
Perioada de reînscriere/înscriere pentru fiecare etapă este:
➢
Pentru reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest
an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020: 06 mai – 17 mai 2019
➢
Pentru înscrierea copiilor nou veniţi:
20 mai – 07 iunie 2019 (Etapa I)
24 iunie – 19 iulie 2019 (Etapa a II-a)
29 iulie – 30 august 2019 (Etapa de ajustări)
“Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea
descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii
de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile,
pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare
decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite
de Ministerul Educaţiei Naționale) şi criterii de departajare specifice”.
Orarul pentru reînscriere/înscriere pentru fiecare etapă este:
LUNI – VINERI, în intervalul orar 0900 - 1500
Pentru informaţii suplimentare: tel. 0236 823860, între orele 8.00 – 16.00
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Acte necesare înscrierii/reînscriere:
✓ cerere-tip de înscriere/reînscriere (se completează pe loc, la şcoală)
✓ fotocopie certificat de naştere copil
✓ fotocopie C.I. / B.I. părinţi
✓ fotocopie hotărâre judecătorească de încredinţare spre creştere şi educare a copilului ce
urmează a fi reînscris/înscris în învăţământul preşcolar (în cazul părinţilor divorţaţi).
✓ fotocopie a Dispoziţiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
de plasament la asistentul maternal profesionist (în cazul copiilor ce urmează a fi
reînscrişi/înscrişi în învăţământul preşcolar, aflaţi în plasament).
✓ fişă medicală (dovada de vaccinări);
✓ aviz epidemiologic.

Director,
prof. ALINA GRIGORE

Comisia pentru înscrierea/reînscierea
copiilor în învățământul preșcolar
Președinte: Director prof. Alina GRIGORE
Membri: GRIGORAȘ Constantina
Educ. Mariana BUCUR
Educ. OPREA Ileana
Educ. CRISTEA ENE Ileana
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