
    ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR  

ANUNŢ 

Având în vedere adresa  M.E.N. nr. 36977 din 21.04.2015 şi nota telefonică I.S.J. 

Dolj, nr.236 din 27.04.2015, referitoare la cuprinderea copiilor cu vârste între 3 şi 

6 ani în învăţământulpreşcolar, vă comunicăm: 

    REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEZĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREŞCOLAR ÎN ACEST AN SE  REALIZEZĂ PÂNĂ LA 30 APRILIE 2015, ÎN FUNCŢIE  

DE  URMĂTOARELE  CRITERII: 

   1.  frecventarea cu regularitate a  grădiniţei în anul şcolar curent;  
   2. implicarea activă şi responsabilitatea în activităţile extracurriculare propuse de grădiniţă, 
achitarea în totalitate  a contribuţiei de hrană a preşcolarului,  până la sfârşitul  lunii  în curs. 
 

 ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI: 
   

11 MAI 2015 – 1 AUGUST 2015,   ORA 09.00-11.00; 16.00-17.00 
–Înscrierea preşcolarilor care îndeplinesc  următoarele criterii, în limita locurilor 
aprobate prin proiectul planului de şcolarizare, avizat de I.S.J. Dolj: 

                         
1. Au domiciliul în circumscripţia grădiniţei, stabilită de inspectoratul şcolar judeţean.  

2. Ambii părinţii  fac dovada prin adeverinţe de la locul de muncă, că sunt încadraţi. 

3. Existenţa unui frate sau a unei surori mai mare/mari  înmatriculat/înmatriculată în 

grădiniţă. 

4. Părinte/tutore unic întreţinător de familie. 

5. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. 

DUPĂ COMPLETAREA LOCURILOR APROBATE NU SE VOR MAI  FACE  ÎNSCRIERI, 

INDIFERENT DE DATA ŞI ORA LA CARE ACESTEA SE COMPLETEAZĂ. 

Criteriile au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit 

,,Nicolae Romanescu” Craiova şi se aplică  în baza documentelor doveditoare prezente în dosar, în 

cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin proiectul 

planului de şcolarizare. 

3 IUNIE- AFIŞAREA  LOCURILOR RĂMASE LIBERE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE 

ÎNSCRIERE. 

Înscrierile vor continua  în cazul în care nu se vor complete locurile , şi după aceasta dată, până la 1 

august, dacă locurile nu vor fi completate. 



DOCUMENTE NECESARE PENTRU 

REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA PREŞCOLARILOR 

1. Cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ. 

2. Copie după certificatul de naştere al copilului 

3. Copii după actele de identitate ale părinţilor/ susţinătorilor legali. 

4. Adeverinţe de la serviciul ambilor părinţi eliberate în luna în curs. 

 

Pentru preşcolarii reînscrişi este necesară aducerea documentelor 

doar dacă au intervenit modificări faţă de datele declarate anterior şi nu 

corespund cu situaţia actuală, pe care sunteţi rugaţi să o specificaţi în 

totalitate în cererea de reînscriere.  

 Pentru copiii nou veniţi, cât şi pentru părinţi, la intrarea în 

colectivitate, se va prezenta adeverinţă medicală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


