
ANUNȚ ÎNSCRIERI PREȘCOLARI AN ȘCOLAR 2020-2021 – 

GRĂDINIȚA P.P. ,,FRAȚII GRIMM,, SIBIU 

REÎNSCRIERI: 25.05.2020 – 05.06.2020 

ÎNSCRIERI: 09.06.2020 – 26.06.2020 

CAPACITATEA GRĂDINIȚEI: 270 

PLAN DE ȘCOLARIZARE APROBAT PENTRU  

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 : 270 PREȘCOLARI 

8 GRUPE – SECȚIA ROMÂNĂ 

2 GRUPE MICI 

3 GRUPE MIJLOCII 

3 GRUPE MARI 

2 GRUPE COMBINATE ( 3 -6 ANI) – SECȚIA GERMANĂ 

Locuri disponibile pentru anul şcolar 2020 – 2021: 72 

Grupa mica : 50 ( 3 ani impliniți până la 01.09.2020) 

Grupa mijlocie : 0 ( 4 ani impliniți până la 01.09.2020) 

Grupa mare : 10 ( 5 ani impliniți până la 01.09.2020) 

Grupa germană : 12 ( 3 ani impliniți până la 01.09.2020- 6 an 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, în 

ordinea descrescătoare a vârstei. 

În baza notei MEC nr. 791 din 4.05.2020, pot să fie înscriși în învățământul 

preșcolar, doar copiii cu vârsta între 3 și 6 ani. 

Criterii generale de departajare 

· existența unui document care dovedeste ca este orfan de ambii părinți. 

( situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de 

plasament/plasament familial). 

- existența unui document care dovedeste ca este orfan de un singur 



părinte. 

- existența unui/unei frate/surori înmatriculat/e, în unitatea de învățământ 

respectivă. 

- existența unui certificat de incadrare în grad de handicap al copilului. 

Acte necesare înscrierii copiilor în grădiniţă: 

1. Cerere de înscriere – formular tip in format PDF. 

2. Copie după certificatul de naştere al copilului. 

3. Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului 

Locuit. 

4. Adeverinţe de încadrare/funcţionare de la locul de muncă al părinţilor 

(original). 

5. În cazul familiilor monoparentale sentinţa de divorţ (acolo unde este 

cazul). 

6. Declarația acord părinți pentru înscrierea în grădiniță (părinți divorțați, 

părinți necăsătoriți, etc. 

https://docs.google.com/document/d/1XpkWmxoowr2WIMhgLPdgQ-

W4RJrd9Kq2t7qOpCYNOaE/edit ) 

6. Alte documente justificative. 

Documentele se completează, semnează, scanează (saufoto) și se trimit pe 

mail-ul grădinței: gradfratiigrimm@yahoo.com 

Documentele pot fi depuse și letric, la sediul grădinitei, in Sibiu, str. Oituz 

nr. 27. 

Pentru depunerea documentelor vă veți programa telefonic la nr: 

0269447892/ 0369801031. 

 

PROGRAM  DEPUNERE ACTE 

 Miercuri - 10.06.2020 între orele 10.00-13.00 

 Joi – 11.06.2020 între orele 15.00 – 17.00 

 Miercuri – 17.06.2020 între orele 10.00 – 13.00 

 Joi - 18.06.2020 între orele 15.00-17.00 

 Marți – 23.06.2020 între orele 15.00 – 17.00 

 Joi - 25.06.2020 între orele 10.00-13.00. 


