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Nr. 1134 din 28.05.2019 

Dragi părinți, 
 

 Vă anunțăm Planul de şcolarizare al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad, pentru anul 

şcolar 2019- 2020: 

  

  -10 grupe - 240 preşcolari, din care: 

  - 8 grupe program prelungit, strada Horea, nr. 25-27- 200 preşcolari 

  - 2 grupe program normal, strada Liceului nr.1- 40 preşcolari  

 

 în perioada 06.05.2019-17.05.2019 au avut loc REÎNSCRIERILE copiilor care frecventează grădiniţa 

în acest an şcolar; 

În urma reînscrierii au rămas următoarele locuri libere: 

- grupa mare:  2 locuri (1 PN + 1 PP) 

- grupa mijlocie: 10 locuri (5 PN + 5 PP) 

- grupa mică: 38 locuri PP 

 

 în perioada 20.05.2019 - 31.08.2019 vor avea loc ÎNSCRIERILE copiilor nou veniţi, pe etape: 

 

Etapa I: 20.05. 2019- 07.06.2019 - colectare cereri 

              14.06. 2019 - ora 14- comunicarea rezultatelor cererilor admise-respinse 

Etapa a II-a: 24.06. 2019 - 19.07. 2019 - colectare cereri 

               26.07. 2019, 0ra 14 –comunicarea rezultatelor cererilor admise-respinse 

Etapa a III-a: 29.07.2019 - 30.08.2019 - colectare cereri pe locurile   

           rămase libere, comunicarea rezultatelor cererilor admise-respinse 

 
Orarul Înscrierilor: 

  

Zilnic între orele 08.00-16.00 la secretariatul grădiniţei din strada Horea nr. 25-27. 

 

Lista cererilor admise se va afișa în data de 31.08.2019 la avizierul grădiniței, ora 14. 

Criterii generale de departajare:  
- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, de un părinte,  copii aflaţi în plasament familial; 

- existenţa unui frate/soră în grădiniţă; 

- existenţa unui certificate de handicap.  

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere se face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă (grupa mare 

-5 ani, grupa mijlocie 4 ani, grupa mica 3 ani).  

În baza HG nr.1252/2012, în limita locurilor disponibile se înscriu în grupa mica şi copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani. 
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