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Avizat de Comisia judeţeană
Cu nr. 1401/22.02.2017

CRITERII GENERALE ŞI SPECIFICE DE DEPARTAJARE
LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CIREŞARII”, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA
PREGĂTITOARE 2017-2018
În cazul în care vor exista mai multe cereri de înscriere decât locuri libere, pentru copiii care
provin din alte circumscripţi decât cele alocate Şcolii, pentru clasa pregătitoare, se vor
aplica, mai intâi:
Criteriile generale de departajare, menţonate în OMEN nr. 3247/14.02.2017, art. 10, alin.
2:
Criterii generale de departajare
Documente justificative
1. Existenţa unui certificat medical de încadrare în - adeverinţa medicală
grad de handicap a copilului
2. Existenţa unui document care dovedeste ca este - copie după certificatele de deces
orfan de ambii părinţ. Situaţa copilului care
ale părinţilor
provine de la o/un casă de copii/centru de
plasament familial se asimilează situaţei - adeverinţa de la centrul de
copilului orfan de ambii părinţ
plasament/casa de copii
3. Existenţa unui document care dovedeŞte că este - copie după certificatul de deces al
orfan de un singur părinte.
părintelui decedat
4. Existenţa
unui
frate/a
unei
surori - copie dupa certificatul de naştere al
înmatriculat/înmatriculată la Şcoala “Cireşarii”
solicitantului
- adeverinţă de la Şcoală
În cazul în care, după aplicarea criteriilor generale, mai există necesitatea departajării
unor copii, se vor aplica criteriile specifice elaborate în conformitate cu OMEN nr.
3247/14.02.2017, art. 10, alin. 5, 6, 7, 8:
Criterii specifice
Criterii specifice de departajare
Documente justificative
a. Părinţi au locul de muncă în circumscripţa Şcolii - adeverinţa de la locul de muncă al
“Cireşarii”
părintelui/părinţlor din care să
rezulte adresa locului de muncă
b. Copii ai căror părinţ sunt plecaţ la muncă în - Documentele legale de încredinţare
străinătate, iar copilul este încredinţat cu
a copilului
documente legale unei persoane cu domiciliul în - Cartea de identitate sau actul de
circumscripţa Şcolii “Cireşarii”.
proprietate al persoanelor cărora le
sunt încredinţaţi copiii
În cazul departajării se vor aplica mai întâi criteriile generale din metodologie,
apoi cele specifice.
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