
CRITERII  DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN 

CLASA PREGĂTITOARE  DIN ALTE CIRCUMSCRIPŢII 

ŞCOLARE 

    În conformitate   cu   prevederile   Metodologiei   de   înscriere M.E.N 

 nr. 3242 / 23.02.2018  a copiilor în   învăţământul   primar pentru anul 

şcolar 2018 – 2019, art. 10-11, au fost aprobate, pe baza prevederilor legale, 

următoarele criterii de departajare a copiilor din alte circumscripţii şcolare 

care solicită înscrierea la unitatea noastră şcolară: 

 

1. Copii care au părinţii plecaţi în străinătate şi locuiesc la rude sau tutori 

care au domiciliu în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ. 

2. Bunicii sau rudele care se ocupă de creșterea copilului locuiesc în 

circumscripția școlară. 

3. Unul sau ambii părinți au locul de muncă în unități din circumscripția 

școlară. 

4. Locuiesc în ansambluri rezidenţiale nou date în folosinţă situate în 

zonele limitrofe ale circumscripţiei unităţii de învăţământ. 

5. Copilul are frate / soră care frecventează grădinița din proximitatea 

unității de învățământ.  

6. Copii ai căror părinţi care au fost elevi ai unităţii de învăţământ. 

7. Copii a căror fraţi / surori au fost școlarizaţi în unitatea noastră de 

învăţământ. 
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ANEXA 1  

Acte doveditoare necesare la înscriere pentru dovedirea îndeplinirii 

criteriilor specifice de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru 

anul şcolar 2017 – 2018 

 

1. Declaraţie pe proprie răspundere din partea părinţilor că au copii 

care locuiesc împreună cu alte rude, care au domiciliului în zona 

circumscripţiei şcolare a Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava. 

Declaraţie va fi însoţită de o fotocopie a actului de identitate a persoanei în 

grija căruia se află copilul, din care să reiasă domiciliul – se aplică pentru 

criteriul 1, 2. 

2. Adeverință de la locul de muncă – pentru criteriul 3. 

 3. Fotocopie a actului de identitate din care să reiasă domiciliul 

părinţilor în cartiere şi pe străzile nou date în folosinţă – se aplică pentru 

criteriul 4. 

 4. Adeverință de la grădinița din proximitate – pentru criteriul 5. 

5. Adeverinţă de la unitatea noastră şcolară că părinţii sau fraţii 

/surorile au frecventat cursurile acesteia – pentru criteriile 6 şi 7. 

   


