GRĂDINIȚA NR.185
Str. Garoafei nr.12
SECTOR 5, BUCUREŞTI
Tel: 021/4200667
Fax: 021/4205180
E-mail: gradi185@yahoo.com
www.gradinita185.ro

ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR
2022-2023:
Înscrierile pentru anul școlar 2022-2023 se vor derula în
perioada 30.05.2022 și 31.08.2022, în 2 etape (în limita
locurilor libere):
A. Etapa I de înscriere: 30.05-10.06.2022, procesarea cererilor de
înscriere: 14.06-15.06.2022.
B. Etapa a II-a de înscriere (dacă rămân locuri libere): 16.0624.06.2022; procesarea cererilor de înscriere 27.06-30.06.2022.

- Alte informații utile:
Proiectului PLANULUI DE ȘCOLARIZARE pentru anul școlar 20222023 al Grădiniței nr.185, Sector 5, București este de 14 grupe cu program
prelungit.
GRUPA
Grupa MICĂ
Grupa MIJLOCIE
Grupa MARE

Program
prelungit
3 grupe
4 grupe
7 grupe

TOTAL

14 grupe

Nr. locuri libere, formate din
reînscrieri și înscrieri
60
86
155
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301 locuri

GRĂDINIȚA NR.185
Str. Garoafei nr.12
SECTOR 5, BUCUREŞTI
Tel: 021/4200667
Fax: 021/4205180
E-mail: gradi185@yahoo.com
www.gradinita185.ro

NOTĂ:
Conform Adresei nr.28074/04.05.2022 emisă de M.E.N. și respectând
prevedrile Procedurii Operaționale a I.S.M.B. nr.11641/11.05.2022, pentru copii
cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani se vor depune dosare de înscriere în etapa a II-a
de înscriere: 27.06.-30.06.2022, în limita locurilor rămase libere.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIERI:
1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
(situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de
plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de
ambii părinți);
2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur
părinte;
3. Existența unui frate / a unei surori al / a copilului, înmatriculat /
înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă;
4. Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului.
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CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIERI:
1.

Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia dintre
aceștia, să fie în vecinătatea unității de învățământ preșcolar

2.

Locul de muncă al părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia
dintre aceștia, să fie în vecinătatea unității de învățământ preșcolar

3.

Existența unor frați/ surori înmatriculați/ înmatriculate în unități școlare
din vecinătatea unității de învățământ preșcolar

PROGRAM DE PRIMIRE A DOSARELOR:

- luni, miercuri – 9.00 – 12.00;
- marți, joi – 13.30 – 17.30;
- vineri – 9.00 – 11.00.
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DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dosar cu șină de carton;
Cerere tip, completată în fața membrilor comisiei;
Copii xerox cărți identitate părinți;
Copie xerox certificat naștere copil;
Adeverințe salariat părinți;
Adeverințe salariat bunici, mătuși/unchi-în apropierea grădiniței (acolo
unde este cazul);
7. Adeverințe încadrare grad de handicap copil (acolo unde este cazul);
8. Avizul I.S.M.B. pentru copiii care un vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în
anul școlar 2022-2023, din motive medicale;
9. Adeverințe frate / soră în grădiniță (acolo unde este cazul);
10. Documente părinte / tutore / susținător legal al unui întreținător (copie
xerox hotărâre de divorț sau alte acte documente doveditoare - acolo
unde este cazul);
11. Plasament familial (acolo unde este cazul);
12. Documente justificative pentru tutore sau reprezentantul legal;
13. Adeverință a fraților/surorilor preșcolarilor eliberate de școlile unde
frecventează, în apropierea grădiniței (acolo unde este cazul);
14. Fișă medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de
medicul de familia (se poate depune și la momentul începerii anului
școlar).
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F.F.F. IMPORTANT și OBLIGATORIU:

Documentele pot fi depuse și prin poștă sau online (la mail-ul : gradi185@yahoo.com). Înscrierea
copiilor se va considera înregistrată la unitate după
semnarea
personal
de
către
un
părinte/tutore/reprezentantul legal al copilului a
cererii de înscriere.
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