GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR”
Cluj-Napoca , str. S. Albini nr. 91 ,
TEL/FAX:0264/595004 , e-mail:gradinita20cj@yahoo.com

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ
PERIOADE DE ÎNSCRIERE pentru anul şcolar 2017-2018
Conform adresei MEN 30924/26.04.2017, pentru asigurarea cuprinderii
copiilor cu vârste între 3-6 ani în învăţământul preşcolar, se derulează succesiv
următoarel etape:
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
- Colectare cereri de înscriere 22.05. - 09.06.2017
- Procesare cereri de înscriere 12.06.- 16.06.2017
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
- Colectare cereri de înscriere 26.06.-21.07.2017
- Procesare cereri de înscriere 24.07.- 28.07.2017
ETAPA DE AJUSTĂRI- 31.07.- 31.08. 2017
Înscrierile în prima etapă- 22 mai- 9 iunie- se fac la sediul unităţii PJ,
str. S.Albini nr. 91, astfel LUNI, MARŢI, JOI- în intervalul 9,00-15,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. Cerere de înscriere tip (de la sediu, când se face înscrierea);
2. Copie Certificat de naştere al copilului;
3. Copie Carte de Identitate a ambilor părinţi;
4. Adeverinţe de la locul de muncă (dovadă salariat)- pentru ambii părinţi (doar
pentru înscriere la program prelungit; pentru înscrierea la program normal, la
Structura de pe strada S.Albini nr.53, nu sunt necesare adeverinţele de serviciu);
5. Folie plastic.
* copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentul în original, pentru
validare
În prima zi de grădiniţă a anului şcolar 2017-2018 se vor aduce:
- adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă că preşcolarul este apt pentru a
intra în colectivitate;
- copie după carnetul de vaccinări al copilului.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, oferim
următoarele informaţii:
1. Capacitatea instituţie de învăţământ este următoarea:
la PJ- Str. S. Albini nr.91 - 338 preşcolari în 12 săli de grupă- program
prelungit- linia română, maghiară, germană.
la S1- Str. S.Albini nr.53 - 34 preşcolari în 2 săli de grupă- program normal,
română şi maghiară.
2. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 aprobat de către
ISJ Cluj:
la PJ- Str. S.Albini nr.91 - program prelungit- 12 grupe- 338 preşcolari
- 3 grupe mici cu câte 26 copii/grupă- predare în limba română – 78 locuri
- 3 grupe mijlocii, copii cu vârsta de 4 ani – 94 locuri
- 5 grupe mari copii cu vârsta de 5 ani – 138 locuri
- 1 grupă combinată cu predare în limba maghiară – 28 locuri
la Structura – str. S Albini nr.53- program normal- 2 grupe –
34 preşcolari
- 1 grupă combinată română - copii cu vârsta între 3-5 ani; - 20 locuri
- 1 grupă combinată maghiară – copii cu vârsta între 3-5 ani;- 14 locuri
3. Criteriile generale de departajare cf. adresei din partea MEN
30924/26.04.2017:
- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan ambii părinţi (situaţia
copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial
se asimilează situaţia copilului orfan de ambii părinţi);
- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
- existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în Grădiniţa cu p.p.
„Lumea copiilor”;
- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului.
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