
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.163 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA 

PREĂTITOARE AN ȘCOLAR 2020-2021 

*PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA 

PREGĂTITOARE: 3 CLASE-75 LOCURI 

*CLASELE PREGĂTITOARE ÎNVAȚĂ ÎN SĂLI DOTATE 

CU MOBILIER SPECIAL , LA PARTERUL ȘCOLII 

*Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali sunt 

informați că ordinea în care se programează telefonic pentru 

completarea și/sau validarea cererilor –tip de înscriere  sau în 

care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor –

tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere 

și/sau acordarea unei priorități la înscriere (Art.13 alin.8 din 

Metodologia de înscriere) 

*Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește și atrage 

pierderea locului obținut(Art.49 din Metodologia de înscriere) 

*Număr telefon secretariat:0212201018 sau 0786306604 

DIRECTOR, 

Prof. Olteanu Stela 

  



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.163 

Extras din metodoloigia de înscriere a copiilor în 

învățământul primar în anul școlar 2020-2021 

Criterii generale de departajare care se aplică în situația în 

care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ 

tutorii legal instituiți/reprezentanții legali al căror domiciliu 

se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât 

numărul  de locuri libere . 

*existenț unui certificat medical de încadrare în grad de 

handicap a copilului; 

*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; 

*existența unui document care dovedește că este orfan de un 

singur părinte; 

*existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate 

în unitatea de învățământ respectivă. 

  



În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite  primite 

de la părinți/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali al 

căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este 

mai mare decât numărul  de locuri libere, repartizarea copiilor 

se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii 

generale de departajare cumulate de ficare copil: se 

repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre 

criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc două dintre 

criterii și în final copiii care îndeplinesc doar unul dintre 

criterii. 

 În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care 

îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, 

ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la Art.10 

alin.2  din Metodologia de înscriere. 

 

 

 

 


