Completarea cererilor tip de înscriere se face la secretariatul unității,
de la etajul I, corp de clădire A, în perioada 8 martie – 26 martie 2018, în
intervalul orar 800-1800 (de luni până vineri).

Acte necesare:
1. certificatului de naștere al copilului și buletinul părintelui, în copie și original;
2. rezultatul evaluării psihosomatice, pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018;
3. pentru cei care nu au domiciliul în circumscripția noastră, documente doveditoare
pentru aplicarea criteriilor generale sau specifice de departajare.

În vederea programării pentru evaluarea psihosomatică se va lua legătura
cu secretariatul C.J.R.A.E. Sălaj, la numărul de telefon 0360 566 131, de
luni până joi, în intervalul orar 900-1500, vinerea de la 900-140.

Telefon comisia de înscriere din şcoală: 0260 612263
Telefon verde: 0800816260
Criterii de departajare
care se vor aplica în cazul în care numărul cererilor de înscriere pentru copii
din afara circumscripției, este mai mare decât numărul de locuri rămase
libere, după înmatricularea copiilor din circumscripție
Criterii generale de departajare din metodologie:
a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația
copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial
se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ
respectivă.

Criterii de departajare specifice unităţii noastre:
a) locul de muncă al părinţilor/rudelor în grija cărora sunt copiii este în zona arondată
şcolii (dovedit prin adeverinţă de la locul de muncă);
b) părinţi plecaţi temporar în străinătate/cu program de muncă prelungit, iar copiii sunt
în grija bunicilor/rudelor care au domiciliul în zona arondată şcolii (declaraţie pe
propria răspundere);

