INSCRIEREA COPIILOR PRESCOLARI LA SCOALA GIMNAZIALA
NR. 88 PENTRU ANUL SCOLAR 2022- 2023

AVAND IN VEDERE:
• Adresa Ministerului Educatiei nr. 28074/ 04.05.2022, cu privire la
asigurarea cuprinderii copiilor cu varste de 3 si 6 ani in invatamantul
prescolar, in anul scolar 2022- 2023,
•

Procedura ISMB referitoare la organizarea si desfasurarea
reinscrierii/ inscrierii copiilor in invatamantul prescolar pentru
anul scolar 2022- 2023, cu nr. inreg. 11641.05.2022,

VA COMUNICAM URMATOARELE:
Incepand cu data de 30 mai 2022 (in zilele lucratoare) se va desfasura activitatea de primire a
dosarelor in vederea inscrierii copiilor, astfel:

I.

PRIMA ETAPA DE INSCRIERE
➢ Colectare cereri de inscriere 30.05.2022 – 10.06.2022
➢ Procesare cereri de inscriere 14.06.2022 – 15.06.2022

II.

A DOUA ETAPA DE INSCRIERE
➢ Colectare cereri de inscriere 16.06.2022 – 24.06.2022
➢ Procesare cereri de inscriere 27.06.2022 – 30.06.2022

Presupune introducerea cererilor de inscriere si admiterea lor pe locurile ramase
libere. Numai in cadrul acestei etape, dupa cuprinderea tuturor copiilor care implinesc
varsta de 3 ani pana la data de 31.08.2022 si dupa cuprinderea solicitarilor pentru grupa
mare, vor putea fi inscrisi in limita locurilor disponibile, si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si
3 ani.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
(in cazul in care sunt mai multe cereri de inscriere decat locuri disponibile)
•
•
•
•

existenta unui document care dovedeste ca prescolarul este orfan de ambii parinti:
existenta unui document care dovedeste ca prescolarul este orfan de un singur
parinte;
existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de
invatamant;
existenta unui document medical/certificat de orientare școlară/ certificat de
încadrare in grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR
(aprobate in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.88 si avizate de catre
Departamentul Juridic al ISMB)

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care sa dovedeasca
indeplinirea criteriului

1.

Domiciliul parintilor/ tutorilor/
sustinatorilor legali, in apropierea Scolii
Gimnaziale Nr.88, in sectorul 3

Copie dupa BI/ CI al parintilor/ tutorilor/
sustinatorilor legali

2.

Serviciul unui parinte in apropierea Scolii
Gimnaziale Nr.88, in sectoruJ 3

Adeverinta de la locul de munca al parintelui

In perioada de reinscriere a copiilor pentru anul scolar 2022- 2023 au fost primite si
aprobate 163 dosare, distribuite pe nivel de varsta astfel: 2 dosare grupa mica, 85
dosare grupa mijlocie si 76 dosare grupa mare.
Situatia locurilor disponibile in vederea inscrierii copiilor la Scoala Gimnaziala Nr.88,
pentru anul scolar 2022-2023, pe nivel de varsta, este urmatoarea:
▪

Grupa mica: 2 grupe, 38 locuri

▪

Grupa mijlocie: 7 locuri

▪

Grupa mare: 1 grupa, 13 locuri

Dosarul privind inscrierea prescolarilor la Scoala Gimnaziala Nr.88, in anul scolar 2022-2023,
va cuprinde urmatoarele documente, depuse de catre parintele copilului/ tutore/
reprezentantul legal:

✓ cerere de inscriere –generata de SIIIR;
✓ copie certificat de nastere copil;
✓ copii acte identitate(C.I.) parinte/tutore/reprezentant legal;
✓ hotarari judecatoresti(daca este cazul);
✓ declaratia-acord de inscriere la unitatea solicitata semnata de ambii parinti/tutore
sau reprezentant legal ( Anexa 2 );
✓ adeverinta de salariat;
✓ fisa medicala completata potrivit reglementarilor in vigoare, eliberata de medicul de
familie (se poate depune si la momentul inceperii anului scolar);
✓ avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi inscrisi la clasa pregatitoare, in anul scolar
2022-2023, din motive medicale;
✓ documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare generale sau
specifice;
✓ dosar din plastic cu sina.

In prima etapa de colectare a cererilor, dosarele copiilor vor fi primite in fiecare zi lucratoare
din perioada 30 mai 2022- 10 iunie 2022, cu repectarea urmatorului program:

➢ LUNI , MARTI, MIERCURI, JOI: 09:30 – 11:30
13:30 - 15:30
!!! Exceptie face ziua de 1 iunie

➢ VINERI: ONLINE cu respectarea urmatoarelor cerinte: toate documentele vor
fi scanate intr- un singur pdf, si vor fl comunicate prin intermediul mail- ului
(posta electronica) la adresa gradinita38scoala88@gmail.com doar vineri,
03.06.2022, si se valideaza in ziua de 10.06.2022, in intervalul 09.00- 11.00
(parintele se va prezenta la sediul gradinitei pentru verificarea corectitudinii
datelor inscrise in cererea de inscriere); solicitarile depuse prin intermediul
mail- ului si nevalidate vor fl respinse din oficiu.

NOTA: ORDINEA DEPUNERII DOSARELOR NU ESTE RELEVANTA IN
APROBAREA/RESPINGEREA ACESTORA!

