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ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

5 CLASE PREGĂTITOARE -  125 LOCURI  

 

ACTE  NECESARE  ÎNSCRIERII  

- Copia şi originalul certificatului de naştere al copilului 

- Copie şi original după actul de identitate al  părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului 
legal 

- Părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotarârii judecatoreşti definitive, din care rezultă 
modul în care se exercită autoritatea parintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului. 

- Documentul care atestă  dezvoltarea psihosomatică  corespunzătoare  pentru parcurgerea 
clasei pregătitoare (acolo unde este cazul) 

- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice  (acolo unde 
este cazul) 

- Adeverinţă medicală ,,CLINIC SĂNĂTOS - APT PENTRU ŞCOALĂ’’ +VACCINĂRI 

 
CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE  

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a  copilului; 
b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii parinţi; situaţia copilului care 
provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei 
copilului orfan de ambii parinţi; 
c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur parinte; 
d) existenţa unui frate/a unei surori înscris/înscrisă în  unitatea de învăţământ  
 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE  

- Copilul a fost înscris şi a frecventat cursurile învăţământului preşcolar, la Şcoala Gimnazială 
,,Sfântul Vasile”din Municipiul Ploieşti; 

- Existenta documentelor (certificatul de naştere al  părintelui şi cartea de indentitate a 
bunicului) care fac dovada că  unul dintre bunici locuieşte în circumscripţia  Şcolii Gimnaziale   
,, Sfântul Vasile” Ploieşti. 

 

PROGRAM DE COMPLETARE SI VALIDARE A CERERILOR  TIP DE ÎNSCRIERE ÎN  
CLASA PREGĂTITOARE,  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

29 MARTIE – 28 APRILIE  2021 

 ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR   8,00-18,00 (LUNI-JOI), 

                                                     8,00-17,00 (VINERI) 

ÎN ZILELE IN CARE AU LOC EVALUARILE NAŢIONALE 

29,30 MARTIE 2021 şi 20, 21, 22 APRILIE 2021  

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN INTERVALUL ORAR 13,00-18,00 


