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CLASA PREGATITOARE – 30 DE LOCURI
29 FEBRUARIE - ,,ZIUA PORTILOR DESCHISE”
29 februarie – 18 martie 2016
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri),
respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :
- Cerere-tip de înscriere
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
- Certificatul de naştere al copilului
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei
pregătitoare (acolo unde este cazul).
- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde
este cazul).
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la
părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul
de locuri libere vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE
,,(2) Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
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. Situația copilului care
provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației
copilului 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 unitatea de învățământ
respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare
este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a
numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil:
 se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2)
 apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii
 în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. 2
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii
generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în
situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile
specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie
să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
 Existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti/bunici a fost cadru
didactic/didactic auxiliar/ angajat in invatamant
 Existenta unui document care dovedeste ca este elev la Scoala de Muzica

