ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA

ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ 2016-2017
7.09.2016 - LOCURILE DISPONIBILE RĂMASE ÎN URMA PROCESULUI DE
ÎNSCRIERE, ETAPELE I/II/AJUSTARI, PRECUM ȘI A TRANSFERURILOR
COPIILOR AFLAȚI DEJA ÎN GRĂDINIȚE :
1.

ȘCOALA “GEORGE ENESCU”

Grupa mare pr. prelungit = 0 locuri disponibile
Grupa mijlocie pr. prelungit = 3 locuri disponibile
Grupa mare pr. normal = 3 locuri disponibile
Grupa mijlocie pr. normal = 2 locuri disponibile
2.

GRĂDINIȚA “FLOARE DE COLȚ”

Grupa mare pr. prelungit = 1 locu disponibil
Grupa mjilocie pr. prelungit = 3 locuri disponibile
Grupa mică pr. prelungit = 0 locuri disponibile
Grupe antepreșcolar = 4 locuri disponibile
3.

GRĂDINIȚA “FLUTURAȘII”

Grupa mare pr. normal = 3 locuri disponibile
Actualizat : 07.09.2016, Denis

ANUNȚ 3
PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚELE „GEORGE ENESCU”,
“FLOARE DE COLȚ” SI “FLUTURAȘII” DIN SINAIA
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Conform Procedurii informatice – Modulul SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2016-2017,
elaborată de MENCȘ, activitatea de înscriere se realizează în 3 etape:
Prima etapă de înscriere:
–
Etapa I – Colectare cereri de înscriere – 23.05.2016 – 10.06.2016
–
Etapa I –faza I – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca prima opțiune de către comisia din unitate) – termen limită: 14.06.2016, ora
14.00
–
Etapa I – faza II – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca a doua opțiune și respinse la faza I, de către comisia din unitate, ) – termen
limită: 16.06.2016, ora 14.00
–
Etapa I – faza III – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca a treia opțiune și respinse la faza II, de către comisia din unitate, ) – termen
limită: 17.06.2016, ora 14.00
Copiii respinși în Etapa I – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa
II.
A doua etapă de înscriere
–
Etapa II – Colectare cereri de înscriere – 27.06.-22.07.2016, ora 12.00
–
Etapa II –faza I – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca prima opțiune de către comisia din unitate) – termen limită: 26.07.2016, ora
14.00
–
Etapa II – faza II – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca a doua opțiune și respinse la faza I, de către comisia din unitate, ) – termen
limită: 28.07.2016, ora 14.00
–
Etapa II – faza III – Procesare cereri de înscriere (evaluarea cererilor de înscriere
exprimate ca a treia opțiune și respinse la faza II, de către comisia din unitate, ) – termen
limită: 29.07.2016, ora 14.00
Copiii respinși în Etapa II – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa
de ajustări.
Etapa de ajustări: – 01.08. – 31.08.2016
Etapa de ajustări, desfășurată în afara perioadei menționate în Adresa MENCS/DGIP
nr. 33111/2016, presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile
rămase libere.

ANUNȚ 2 - 22.05.2016
ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚELE
„GEORGE ENESCU”, “FLOARE DE COLȚ” SI
“FLUTURAȘII” DIN SINAIA
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Conform Adresei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/DGÎP nr.
33.111/26.04.2016 privind derularea procesului de înscriere în învăţământul preşcolar în anul
şcolar 2016-2017,

înscrierea copiilor nou veniți se face în perioada – 23 mai – 31 iulie 2016,
la secretariatul Școlii “George Enescu” Sinaia
(Bd. Carol I nr. 36), astfel:

Luni – Miercuri – între orele 11,00-16,00
Joi – între orele 12,00-17,00
Notă program înscriere: În zilele în care se desfășoară examenele de evaluare națională
la Școala ”George Enescu” Sinaia (23, 24, 30, 31 mai și 2, 6, 7, 8, 27, 29 iunie), înscrierile
la grădiniță se realizează în intervalul orar: 14,00-17,00.
INFORMAȚII SUPLIMNETARE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ:
Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regula,
înordinea descrescatoare a grupelor de vârsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani),
grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani).
 În situatia în care într-o unitate de învatamânt numarul cererilor de înscriere a copiilor
în învatamântul prescolar, primite de la parinti, este mai mare decât numarul de locuri
libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de
departajare specifice, dupa cum urmeaza:
1. Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:
– existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti; situatia copilului care
provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei
copilului orfan de ambii parinti;
– existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
– existenta unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învatamânt
respectiva;
– existenta unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
2. În cazul în care numarul cererilor de înscriere primite de la parinti este mai mare decât
numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescatoare a numarului
de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la început
copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile mentionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc
doua dintre criterii si, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate.
3. Criteriile specifice de departajare în vederea înscrierii copiilor în învățământul preșcolar,
aprobate de Consiliul de Administrație al Școlii ”George Enescu” Sinaia:
–
Domiciliul în orașul Sinaia (dovada cu cartea de identitate sau contract de
închiriere);
–
Locul de muncă al părinților în orașul Sinaia (adeverință eliberată de unitatea unde
lucrează).


LOCURILE DISPONIBILE RĂMASE ÎN URMA PROCESULUI DE REÎNSCRIERE:
1. ȘCOALA “GEORGE ENESCU”
–
–
–
–

Grupa mare pr. prelungit = 4 locuri disponibile
Grupa mijlocie pr. prelungit = 14 locuri disponibile
Grupa mare pr. normal = 1 loc disponibil
Grupa mijlocie pr. normal = 17 locuri disponibile

2.
–
–
–
–

GRĂDINIȚA “FLOARE DE COLȚ”
Grupa mare pr. prelungit = 2 locuri disponibile
Grupa mjilocie pr. prelungit = 1 loc disponibil
Grupa mică pr. prelungit = 25 locuri disponibile
Grupe antepreșcolar = 19 locuri disponibile

3.
–

GRĂDINIȚA “FLUTURAȘII”
Grupa mare pr. normal = 1 loc disponibil
Actualizat: 22.05.2016, Denis

ANUNT
INSCRIERE/REINSCRIERE COPII LA GRADINITELE „GEORGE ENESCU”,
“FLOARE DE COLT” SI “FLUTURASII” DIN SINAIA
PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017
Conform Adresei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/DGÎP nr.
33.111/26.04.2016 privind derularea procesului de înscriere şi reînscriere în învăţământul
preşcolar în anul şcolar 2016-2017, asigurarea cuprinderii copiilor cu varste intre 3 si 6
ani in invatamantul prescolar se deruleaza, succesiv, in doua etape:
1. reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant prescolar in acest an scolar si
urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar 2016-2017 – 04.– 20.05.2016;
2. inscrierea copiilor nou veniti – începând cu 23 mai 2016.
Reinscrierile /inscrierile se fac la secretariatul Scolii “George Enescu” Sinaia (Bd. Carol I nr.
36), astfel:
Luni – Miercuri – intre orele 11,00-16,00
Joi – intre orele 12,00-17,00
Nota: In zilele in care se desfasoara examenele de evaluare nationala la Scoala ”George
Enescu” Sinaia (23,24,30,31 mai si 2, 6, 7, 8, 27, 29 iunie), inscrierile la gradinita se
realizeaza in intervalul orar: 14,00-17,00.
PLANUL DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017
1. SCOALA “GEORGE ENESCU” = 2 grupe pr. prelungit/50 locuri; 2 grupe pr. normal/40
locuri
2. GRADINITA “FLOARE DE COLT” = 3 grupe pr. prelungit/70 locuri; 2 grupe
anteprescolar/20 locuri
3. GRADINITA “FLUTURASII” = 1 grupa pr. normal/20 locuri

Actualizat: 29.04.2016, Denis

