GRĂDINIȚA CU P P ”DUMBRAVA MINUNATĂ”
CLUJ-NAPOCA
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR
Înscrierea copiilor, pentru anul școlar 2022– 2023, se va efectua începând cu 30.05.2022 astfel:
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 30.05.2022 – 17.06.2022.
Etapa I: Colectare cereri de înscriere: 30.05.2022 – 10.06.2022, zilnic, în intervalul
orar 10.00 – 13.00 și miercurea și în intervalul orar 15,30 – 17,00.
Etapa I: Procesare cereri de înscriere: 14.06.2022 – 16.06.2022
Etapa I: Afișarea listelor cu copiii admiși și situația locurilor rămase neocupate,
pe grupe de vârstă: 17.06.2022, ora 14.00.
ETAPA A II A DE ÎNSCRIERE: 20.06.2022 – 01.07.2022
Etapa II: Colectare cereri de înscriere: 20.06.2022 – 24.06.2022, zilnic, în intervalul orar
10.00 – 13.00 și miercurea și în intervalul orar 15,30 – 17,00.
Etapa II: Procesare cere de înscriere: 27.06.2022 – 29.06.2022
Etapa II: Afișarea listelor cu copiii admiși și situația locurilor rămase neocupate,
pe grupe de vârstă: 01.07.2022, ora 14.00.
ETAPA DE AJUSTARI: 29.08.2022 – 02.09.2022 – în această etapă se pot înscrie, pe
locurile neocupate, copiii care au rămas neînscriși în etapele anterioare, în același
program.
În vederea înscrierii sunt necesare următoarele acte:
1. Cererea de înscriere;
2. Copia certificatului de naștere al copilului;
3. Copii ale actelor de identitate ale părinților;
4. Hotărâri judecătorești (unde este cazul);
5. Declarație-acord de înscriere la unitatea solicitată, semnată de ambii părinți,
tutori sau reprezentanți legali;
6. Adeverințe de serviciu de la ambii părinți (fără precizarea venitului realizat);
7. Adeverință medicală pentru înscrierea la gradiniță, eliberată de medicul de
familie;
8. Certificatul de orientare școlară eliberat de CJRAE, pentru copiii care nu vor fi
înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2022 – 2023, din motive medicale;
9. Dosar de plastic cu șină.
Dosarele se vor depune la sediul grădiniței, cu respectarea orarului stabilit.

Anexăm Cererea tip de înscriere și Declarația-acord.
Pentru informații suplimentare puteti suna la numerele: 0264562088, 0742133278,
0740255968.
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