INFORMAŢII UTILE LEGATE DE ÎNSCRIEREA / REÎNSCRIEREA
COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

1. Etapa de reînscriere 25.05.2020 – 05.06.2020

Reînscrierile se pot efectua și prin fax, poștă electronică sau telefonic.
2. Prima etapă de înscriere 08.06.2020 – 03.07.2020
Colectarea cererilor se realizează în perioada 08.06.2020 – 26.06.2020, după
această dată urmând a fi procesate cererile depuse
Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefon,
datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile
exprimate – trei opțiuni), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.
3. A doua etapă de înscriere 20.07.2020 – 10.08.2020
Colectarea cererilor se realizează în perioada 20.07.2020 – 31.07.2020, după
această dată urmând a fi procesate cererile depuse.
4. Etapa de ajustări 11.08.2020 – 31.08.2020
Pentru validarea fișelor și completarea dosarelor copiilor sunt necesare următoarele
documente:
-

Certificatul de naștere al copilului (original și copie)
Cartea de identitate a solicitantului (original și copie)
Hotărârea de divorț (acolo unde este cazul)
Declarația olografă a celuilalt părinte în caz de divorț, privind acordul de a înscrie copilul la
grădiniță
Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale

Programarea în vederea validării fișelor și a completării dosarelor se va comunica telefonic de către
unitatea de învățământ.

5. Plan de şcolarizare aprobat pentru anul școlar 2020-2021:







O grupă mixtă:
7 locuri – grupa mică
8 locuri – grupa mijlocie
5 locuri – grupa mare
6. Capacitatea instituției este de 20 de preșcolari.
7. Programul de completare a cererilor tip de înscriere / reînscriere la grădiniță,
pentru anul şcolar 2020-2021, este următorul:
Luni – vineri între orele 14:30 – 16:30
 la secretariatul unității
 telefonic sau prin fax – 0256 392 601
 prin e-mail – contact@dominoservite.ro
8. Mențiuni
Ciclul preșcolar de la Şcoala Gimnazială Domino Servite este acreditat de Ministerul
Educației Naționale prin Ordinul 3616 / 19.06.2014
Şcoala Gimnazială Domino Servite nu are criterii specifice de departajare

