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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 

 

Conform Notei M.E. Nr. 28074/04.05.2022 și a Procedurii operaționale DIDACTIC –PO24 ISJ Iași  privind organizarea și desfășurarea procesului de reînscriere/ înscriere a copiilor de 
3-6 ani în învățământul preșcolar, se vor derula succesiv următoarele etape: 

 

 REÎNSCRIEREA – 16.05.2022 –27.05.2022 

 ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

ETAPA I – 30.05.2022 – 22.06.2022 (exceptând data de 01.06.2022) Colectare cereri de înscriere 30.05.2022-10.06.2022   

Afișare rezultate Etapa I prima opțiune – 20.06.2022; a doua opțiune – 21.06.2022; a treia opțiune – 22.06.2022 

ETAPA a II-a (doar dacă vor rămâne locuri neocupate după prima etapă)– 23.06.2022 – 30.06.2022 Colectare cereri de înscriere 23.06.2022-28.06.2022   

 Afișare rezultate Etapa a II-a – 30.06.2022 

 la sediul grădiniței din Strada Canta Nr. 3 Iași, zilnic L, M, M  - în intervalul 9.00-12.00  și J, V – 12.00-15.00 

 prin poștă electronică la adresa gradinitapp14iasi@gmail.com. Dosarele vor fi depuse la grădiniță după o programare a înregistrării cererilor prin poștă electronică. 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

 Cererea de înscriere tip completată și semnată; Cererea este disponibilă pe site și la unitatea de învățământ; 

 Certificatul de naștere al copilului (copie); 

 Actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali (copie); 

 Documentele doveditoare care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și specifice de înscriere la grădiniță; 

 Adeverințe de salariat ale părinților (Cf. Art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților  de învățământ preșcolar OM NR. 4464/07.09.2000) 

 Cererea tip de înscriere permite completarea a maximum trei opțiuni. 
 Toate dosarele vor fi înregistrate, iar părinții vor primi un număr de înregistrare.  

 În cazul în care, după aplicarea criteriilor generale, numărul cererilor de înscriere depășește numărul de locuri aprobat, se aplică, cumulativ, criteriile specifice ale unității de învățământ. 

 

CRITERII GENERALE: 

 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 în anul școlar 2022-2023; 

 Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

 

CRITERII SPECIFICE (AVIZATE CONSILIER JURIDIC ISJ IAȘI prin Adresa Nr. 963/ 24.05.2022) 

1. 3ani împliniți la 31 august 2022, în ordinea descrescătoare a vârstei; 

2. Domiciliul stabil Canta/ Păcurari, în proximitatea grădiniței. 

 

CAPACITATEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT este de 150 de preșcolari conform Deciziei de înființare din data de 01. 12. 1977, Autorizație funcționare Nr. 12785 
NUMĂRUL DE LOCURI aprobat prin Planul de Școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 este de 60 locuri – 3 grupe mici (3-4ani) a câte 20 de preșcolari/ grupă 

Grupa mică – 60 locuri                                                    Grupa mijlocie – 0 locuri                     Grupa mare – 0 locuri 

 

Afișat astăzi,26.05.2022 Director prof. Ana-Maria IRINA 
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