
Înscriere în clasa pregătitoare
perioada 11.04 - 10.05.2022

pentru TOŢI care doresc înscrierea în această unitate
 (indiferent de domiciliu) 

Program

Luni – joi între orele  7 – 15,30
Vineri între orele  7 - 13

dacă sunt persoane care nu se pot încadra în acest orar vă rugăm să  

vă programaţi la telefon 0260612381.

Durata înscrierii
10 -15 minute / copil

Acte necesare înscrierii la unitate (recomandat)
1. dosar plic pe care se scrie numele copilului cu litere de tipar 
2. copie şi originalul după buletinul părintelui care face înscriere şi după 

certificatul de naştere al copilului
3. rezultatul evaluării psihosomatice doar pentru copiii care împlinesc 6 ani

în  perioada  1  septembrie  -  31  decembrie  2022  şi  nu  au frecventat
grădiniţa sau care s-au întors din străinătate

4. recomandarea de la grădiniţă pentru copiii care împlinesc 6 ani în 
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 pe baza de cerere depusă la 
grădiniţă.

5. părinţii  divorţaţi depun la înscriere,  dovada modului în care se exercită 
autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa 
minorului.

Acte necesare înscrierii online
1. cererea se completează la adresa: înscriere.edu.ro
2. actele doveditoare se trimit pe adresa : 

scoalacoposu@yahoo.com
3. copie după buletinul părintelui care face înscriere şi după certificatul de 

naştere al copilului
4. rezultatul evaluării psihosomatice doar pentru copiii care împlinesc 6 ani 

în perioada 1 septembrie - 31 decemrbie 2022 şi nu au frecventat grădiniţa
sau care s-au întors din străinătate

5. recomandarea de la grădiniţă pentru copiii care împlinesc 6 ani în 
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022

6. părinţii  divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită 
autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa 
minorului.



7. declaraţie pe proprie răspundere cf. modelului

!!!!!doar pentru cei din afara circumscripţiei şcolare
(pe lângă actele menţionate mai sus, de depun şi următoarele acte, unde este 
cazul) 

I. documente necesare pentru criteriile generale de 
departajare:

1. existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a 
copilului

2.  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. 
Situația copilului care provine de la o/un /casă de copii/centru de 
plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii 
părinți; 

3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur 
părinte; 

4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea
de învățământ respectivă.

Vă  informăm  că  ordinea  în  care  vă  prezentaţi  la  înscriere  sau
programarea telefonică în vererea înscrierii,  NU presupune crearea unei
liste de preînscriere şi /sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

Programarea  pentru  testarea  psihosomatică  se  face  la
telefon 0360 - 566131. Testarea se face în perioada 30 martie - 8
aprilie 2022 cf. programării.

Pentru mai multe informaţii la secretariatul unităţii (0260612381) sau pe
site-ul :  www.scoalacoposu.ro, pagina de facebook Școala Gimnazială”Corneliu
Coposu”

http://www.scoalacoposu.ro/

