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REÎNSCRIERE:

16.05.2022-27.05.2022, ora 12.00.

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI:

PERIOADĂ ÎNSCRIERE 30.05 - 10.06.2022

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în anul școlar 2021-2022, și urmează să o frecventeze și în anul 
școlar 2022-2023, are loc în perioada 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de 
vârstă, respectiv: grupa mare (de regulă copii de 5 ani, împliniți la 31.08.2022), grupa mijlocie (de regulă copii de 4 
ani împliniți la 31.08.2022) și grupa mică (de regulă copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2022). Prin excepție, în etapa a 
doua vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile 
și după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care împlinesc vârsta 
de 3 ani la 31.08.2022.

1. Colectarea cererilor de înscriere 30.05 - 10.06.2022
În perioada 30.05 - 10.06.2022 părinții copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unitățile de învățământ preșcolar 
sau cu grupe de preșcolari, care au locuri disponibile pentru anul școlar 2022-2023. Se primesc cu prioritate toate 
solicitările pentru grupa mare, indiferent de locurile disponibile.
 
- solicitarea de înscriere va fi însoțita de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale și criteriile 
de departajare specifice elaborate de unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari.
- documentele necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/ reprezentant legal la unitatea de învățământ sunt: 
1. cererea de înscriere
2. copie certificat de naștere copil
3. copie CI părinte/tutore/ reprezentant legal
4. hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
5. declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal 
6. adeverință de salariat
7. fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de mediul de familie (se poate depune și la 
momentul începerii anului școlar)
8. avizul ISJ pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale
9. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.
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Copiii sunt cele mai frumoase flori ale pământului, 
sunt darul cel mai de preț al lui Dumnezeu. 
Se spune, și pe drept cuvânt, că El iubește copiii mai 
mult ca orice.Nimic nu poate egala candoarea din 
ochii lor zglobii, gasurile lor cristaline reunite în 
cântece, poezii, povestiri, dansuri și veselie.
Ce ar fi grădinița fără copii? Un locaș trist și întunecat…
Voi, dragi copii, dați lumină, voioșie, candoare, 
gingășie și culoare locului în care vă aflați, iar noi, 
educatoarele, suntem aici cu sufletele calde și 
deschise atunci când voi sunteți supărați sau bucuroși, 
să vă ajutăm în dezvoltarea voastră fizică și intelectuală, 
socio-emoțională, pregătindu-vă zi de zi pentru a vă 
ajuta să faceți față cu succes mediului școlar.
Noi, educatoarele și părinții, ne-am unit idealurile și 
le-am pus în slujba copiilor.

 Cu multă dragoste vă așteptăm în unitatea noastră! 
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