
Școala Gimnazialӑ „George Emil Palade” Ploiești 

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGǍTITOARE 

AN ŞCOLAR 2021 – 2022 
 

Numǎr locuri aprobate: 100 (4 clase) - la Scoala Gimnazialǎ G. E. Palade Ploieşti 

 

 

Perioadǎ înscriere: (luni – joi  între orele 8,00 – 18,00, vineri 8,00 – 17,00) 

 

CONŢINUT DOSAR: 

 

- cerere de inscriere validatǎ care se completeazǎ la secretariat (de preferat) sau online 

(însoțitӑ de declarația pe propria raspundere – anexa 3)  

- certificat naştere copil – copie xerox si original; 

- carte identitate parinte care depune cererea – copie si original; 

- copie sentinţǎ civilǎ de divorţ (unde este cazul) 

- recomandare de la gradinita sau de la CJRAE(pentru copiii care nu au frecventat gradinita 

sau care vin din strӑinӑtate) pentru cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 

decembrie 2021. 

Pentru copiii care nu aparţin circumscripţiei şcolare, se adaugǎ: 

a) Pentru condiţiile generale – (OME 3473/10.03.2021): 

 - copie certificat de handicap 

 - copie certificat deces pǎrinte / pǎrinţi 

 - adeverinţǎ/copie carnet elev pentru fratele/sora inscrisǎ în unitatea noastrǎ de 

învǎţǎmânt 

b) Perntru condiţii specifice şcolii: 

 - copie carte de identitate bunici/rude care se ocupǎ de educarea copilului -  din care sǎ 

reiasǎ cǎ au domiciliul în circumscripţia şcolarǎ şi declaraţie pe propria rǎspundere a 

pǎrintelui; 

 - adeverinţǎ de salariat pǎrinte  – pentru a face dovada cӑ șoala se afla situatӑ pe 

traseul cӑtre serviciu.  

ANEXA 1 

Art. 10. (2) Criteriile generale de departajare (OME 3473/10.03.2021 ):  

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  

b) 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;  

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;  

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ 

respectivă. 

ANEXA 2 

Criterii specifice de departajare: 

1) Bunicii/rudele care se ocupǎ de educarea copilului locuiesc in circumscripţia scolarǎ; 

2) Pǎrinţii copilului lucreazǎ in zona din apropierea scolii.  


