GRĂDINIŢA P.P. NR. 23 TIMIȘOARAOARA
Str. G. Musicescu nr 9
Tel./fax. 0256272945
Nr. ........................ din ............................

ANUNȚ IMPORTANT! IMPORTANT!
În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, “Modul SIIIR-Înscrierea la
grădiniță 2020-2021-nr. MEC 705/04.05.2020ă 2020-2021-nr. MEC 705/04.05.2020
vă facem cunoscute următoarele:
I. CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN GRĂDINIŢĂ:
ETAPA I

08.06.2020-03.07.2020

08.06.2020 - 26.06.2020 - colectarea cererilor pentru înscrierea copiilor în grădiniţă pentru anul
şcolar 2020-2021 și validarea acestora;i validarea acestora;
Părinții copiilor ii copiilor vor trimite grădiniții copiilor ei, pe adresa de mail
gradinita.pp23tm@yahoo.com cererea completată și validarea acestora;i semnată, însoții copiilor ită obligatoriu de
certificatul de nastere al copilului si de cartea de identitate a parintelui, in format pdf sau jpg, pănă
cel târziu în data de 23 iunie, ora 12.00. Cererea se poate descărca de aici. În zilele de 24, 25, 26
iunie va avea loc validarea cererilor de inscriere si completarea dosarelor cu documentele necesare
(se regăsesc mai jos). Validarea cererilor de înscriere se va desfăși validarea acestora;ura după o programare pe zile șii
intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse in aplicații copiilor ia SIIIR, cu respectarea tuturor
măsurilor de protecții copiilor ie-mască, manusi, distanta de 2m. Programarea va fi afișiată pe site-ul grădinițeiei
în data de 23 iunie, ora 20.00.
29.06.2020 - 03.07.2020 - procesarea cererilor şi a dosarelor de înscriere
a)30 .06. 2020 - evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca primă
opții copiilor iune
b)02.07.2020 - evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca a doua
opții copiilor iune
b)03.07.2020- evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca a treia
opții copiilor iune
-afiși validarea acestora;area listelor finale ale copiilor admiși validarea acestora;i/respinși validarea acestora;i în grădiniții copiilor ă pentru anul și validarea acestora;colar
2020-2021
ETAPA II

20.07.2020-10.08.2020

Copiii respinsi în Etapa I vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa II.i pe locurile rămase libere pentru Etapa II.
20.07.2020 - 31.07.2020 - colectarea cererilor pentru înscrierea copiilor în grădiniţă pentru anul
şcolar 2020-2021;
03.08.2020 - 10.08.2020 - procesarea cererilor şi a dosarelor de înscriere
a)05 .08. 2020 - evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca primă
opții copiilor iune
b)07.08.2020 - evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca a doua
opții copiilor iune
c)10.08.2020 - evaluarea cererilor de înscriere de la unității copiilor ile de învății copiilor ământ exprimate ca a treia
opții copiilor iune

ETAPA DE AJUSTĂRI 11.08.2020-31.08.2020
Etapa de ajustări presupune introducerea cererilor de înscriere și validarea acestora;i admiterea lor pe locurile
rămase libere.
II.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
 Certificat de naştere ( copie + original pentru confirmare)
 C.I. părinţi ( copie + original )
 Adeverinţă de la locul de muncă al părinților din care să rezulte că sunt angajațiilor din care să rezulte că sunt angajaților din care să rezulte că sunt angajații
 Hotărâre de divorților din care să rezulte că sunt angajați (acolo unde este cazul) +Declaraților din care să rezulte că sunt angajațiia olografă a celuilat părinte, în caz de
divorților din care să rezulte că sunt angajați, privind acordul de a înscrie copilul la grădiniților din care să rezulte că sunt angajațiă
 Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde e cazul)
 1 dosar plic;
Analize medicale se vor prezenta în septembrie 2020. Vom reveni cu informaților din care să rezulte că sunt angajațiii noi în
perioada următoare.
III. CONDIŢII / CRITERII DE ÎNSCRIERE:
 Se înscriu la grupa mică copiii născuță 2020-2021-nr. MEC 705/04.05.2020i în perioada 01.09.2016-31.08.2017;
 NU SE VOR TRIMITE CERERI DE ÎNSCRIERE PENTRU COPIII CARE NU AU 3
ANI ÎMPLINIȚ IMPORTANT!I LA 31 AUGUST 2020.
 În situaţia în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea
copiilor se va face cronologic, în funcților din care să rezulte că sunt angajațiie de data nașterii și în ordinea descrescătoare aterii șterii și în ordinea descrescătoare ai în ordinea descrescătoare a
numărului de criterii generale de departajare cumulate de fiecare copil: se repartizează la
început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menților din care să rezulte că sunt angajațiionate, apoi copiii care îndeplinesc două
criterii șterii și în ordinea descrescătoare ai, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menților din care să rezulte că sunt angajațiionate.
a) Criterii generale
1. Existenților din care să rezulte că sunt angajația unui document care dovedeșterii și în ordinea descrescătoare ate că este orfan de ambii părinților din care să rezulte că sunt angajații;
2. Existenţa unui document care dovedeșterii și în ordinea descrescătoare ate că este orfan de un singur părinte;
3. Existenţa unui frate / soră în grădiniţă;
4. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
La dosar trebuie să existe documente care să ateste încadrarea în unul sau mai multe
dintre aceste criterii.
IV.CAPACITATEA DE ŞCOLARIZARE:
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.23A CU P.P. NR.23
Numărul de locuri aprobat prin PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARCOLAR 2020-2021
Grupa mica română:
60 locuri
Grupa mijlocie română: 76 locuri
Grupa mare română:
112 locuri
Grupa germana ( mixta): 20 locuri -grupa mica
10 locuri -grupa mare
GRĂDINIȚA CU P.P. NR.23A CU P.P. NR.31
Numărul de locuri aprobat prin PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLARCOLAR 2020-2021
Grupa mica română:
60 locuri
Grupa mijlocie română: 57 locuri
Grupa mare română:
84 locuri
Cifrele de șterii și în ordinea descrescătoare acolarizare aprobate au caracter maximal, neputând fi depășterii și în ordinea descrescătoare aite, conform art. 16 din
O.M.E.C. Nr. 5090/30.08.2019
NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU FIECARE GRUPĂ SE VA
AFIȘOARAA ÎN DATA DE 5 IUNIE 2020, DUPĂ FINALIZAREA PERIOADEI DE REÎNSCRIERE.
V. SITUAŢIA ÎNSCRIERILOR SE VA AFIŞA ZILNIC.
DIRECTOR,
Prof. CARP MARINELA

