GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
,,PARFUM DE TEI" CLUJ-NAPOCA
Str.Decebal, nr.41/49-51-PJ,Str.S.Toduță, nr.9-S1
Loc. Cluj-Napoca , Cod 400037, Jud.Cluj
Tel.: (+40) 264-536.176 , (+40) 264-530.130
Fax: (+40) 264-536.176
Mobil: 004+0786/505.699/ 0741.677.771
E-mail: gradinitacuparfumdetei@yahoo.com

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR
Înscrierile în anul școlar 2022-2023 se vor derula începând cu data de 31 mai 2022
CONFORM UNUI ORAR CARE VA FI AFIȘAT ÎN DATA DE 30 MAI.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reinscriere, se va face în ordinea
descrescătoare a grupelor de vârstă luându-se în considerare vârsta împlinită la 31.08.2022.
În etapa a doua, după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare precum
și a celor pentru copiii care împlinesc vârsta de 3 ani la 31.08.2022, vor putea fi înscriși copii
cu vârsta de minimum 2 ani în limita locurilor rămase neocupate.
În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât
numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de
criterii generale și specifice de departajare cumulate de către fiecare copil:
Criterii generale de departajare:
- Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația
copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se
asimilează situației copilui orfan de ambii părinți)
- Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
- Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor,
în unitatea de învățământ respectivă;
- Existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare
școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Criteriile specifice de departajare vor fi afișate după aprobarea acestora de către ISJ Cluj.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
-

Cerere tip de înscriere

-

Formular de înscriere ( conform grupei dorite)

-

Copie certificat de naștere copil
Copie C.I. a părinților/ a tutorilor/reprezentanți legali

-

Hotărâri judecătorești ( dacă este cazul)

-

Declarație - acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți
tutore/reprezentant legali

-

Adeverință salariat de la locul de muncă al unuia dintre părinți ( doar pentru
înscrierea la grupele cu program prelungit, fără a se preciza venitul)

-

Sentința de divorț (dacă este cazul)

-

Acte doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor generale de departajare în situația în
care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri

ATENȚIE!
1. Colectarea dosarelor de înscriere atât pentru grupele de la PJ cât şi pentru grupele de la
structură, se va realiza la sediul grădiniţei din strada Decebal nr. 4 1 , conform unui orar
care va fi afișat.
2. Părinții pot comunica unității de învățământ pe adresa de e-mail parfumdetei@yahoo.com
cererea tip de înscriere și documentele aferente pentru a fi înregistrate sau le pot aduce fizic la
sediul unității.
3. Fiecare solicitant OBLIGATORIU se va deplasa la sediul grădiniței, în intervalul orar

al înscrierilor afișat, pentru a valida (certifica prin semnătură olografă) fișele de
înscriere și pentru a aduce sau completa dosarul cu documentele necesare.
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