
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 31 

Telefon/Fax: 0254570228 

 

NR. 1053/18.05.2020 

 

Reînscrierea și înscrierea copiilor în  învățământul preșcolar 

pentru anul şcolar 2020-2021 

 
Stimaţi părinţi, 

 
Vă informăm că în perioada 25 mai – 05 iunie 2020 se va desfășura 
etapa de reînscriere a preșcolarilor pentru anul școlar 2020-2021 
și în perioada 08 IUNIE – 26 IUNIE 2020, de luni până vineri în 

intervalul orar 09,00 – 12,00  se va derula înscrierea în 
învățământul preșcolar pentru anul şcolar 2020-2021. 
 
Documente necesare pentru înscriere PROGRAM NORMAL (copie) : 
 
• certificatul de naştere al copilului; 

• cartea de identitate a celui care înscrie copilul la grădiniță; 
• cărţile de identitate ale părinţilor; 
• hotărârea judecătorească sau orice alt document care atestă calitatea de 
susţinător legal/tutore al copilului; 

• adeverinţă de la  medic de unde să rezulte că este apt pentru grădiniță 
sau este în evidenţă cu vreo boală cronică; 

• folie de plastic. 
 
Documente necesare pentru înscriere PROGRAM PRELUNGIT (copie) : 
 
• certificatul de naştere al copilului 
• cartea de identitate a celui care înscrie copilul la grădiniță; 

• cărţile de identitate ale părinţilor; 
• hotărârea judecătorească sau orice alt document care atestă calitatea de 
susţinător legal/tutore al copilului; 
• adeverinţă de la  medic de unde să rezulte că este apt pentru grădiniță 
program prelungit sau este în evidenţă cu vreo boală cronică; 

• adeverință de la locul de muncă privind venitul pentru ambii părinți; 

• folie de plastic. 
 
 

ÎNSCRIEREA SE VA EFECTUA LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE 
NR 4 ȘI ON-LINE, ASTFEL : 

Părinții/tutorii legali vor contacta unitatea de învățământ prin telefon la nr. 
0254570228 și 0254571959 sau prin email scoala4vulcan@yahoo.com 



 
   
 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE 
 
Părintele/tutorele legal va depune la sediul școlii un dosar cu 

următoarele documente : 

- Copie după certificatul de naștere al copilului 

- Copie CI părinte/tutore/reprezentant legal 
- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare 

generale. 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE  
 

- Dacă preșcolarul este orfan de ambii părinți (situația copilului care 
provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial)-

sentință judecătorească  
- Dacă preșcolarul este orfan de un singur părinte-declarație pe 

propria răspundere 
- Dacă preșcolarul are frate/soră înmatriculat în grădiniță-declarație 

părinte 

- Existența unui certificat medical de încadrare în grad de 
handicap al copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară 
eliberat de comisia de orientare școlară și profesională de la CJRAE 
Deva. 

 

 
CAPACITATEA GRĂDINIȚEI NR.1 VULCAN, conform planului de 

școlarizare aprobat de ISJ Hunedoara, pentru anul școlar 2020-2021, este 
următoarea : 6 grupe, 151 locuri 

- 74 locuri - 3 grupe-program normal 
Grupa mică - 25 

Grupa mijlocie - 22 
Grupa mare - 27 

- 77 locuri - 3 grupe-program prelungit 

Grupa mică - 25 
Grupa mijlocie - 25 
Grupa mare - 27 

 
 

 
DIRECTOR, 
Prof. ILLYES ECATERINA 

 

 
 



 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 31 

Telefon/Fax: 0254570228 

 

NR. 1053/18.05.2020 
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Stimaţi părinţi, 

 
Vă informăm că în perioada 25 mai – 05 iunie 2020 se va desfășura 
etapa de reînscriere a preșcolarilor pentru anul școlar 2020-2021 

și în perioada 08 IUNIE – 26 IUNIE 2020 precum și în perioada 20-
31 IULIE, de luni până vineri în intervalul orar 09,00 – 12,00  se va 
derula înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul şcolar 2020-
2021. 
 
Documente necesare pentru înscriere PROGRAM NORMAL (copie) : 

 
• certificatul de naştere al copilului; 
• cartea de identitate a celui care înscrie copilul la grădiniță; 
• cărţile de identitate ale părinţilor; 
• hotărârea judecătorească sau orice alt document care atestă calitatea de 

susţinător legal/tutore al copilului; 

• adeverinţă de la  medic de unde să rezulte că este apt pentru grădiniță 
sau este în evidenţă cu vreo boală cronică; 
• folie de plastic. 
 
 
 

 
ÎNSCRIEREA SE VA EFECTUA LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE 

NR 4 ȘI ON-LINE, ASTFEL : 
Părinții/tutorii legali vor contacta unitatea de învățământ prin telefon la nr. 
0254570228 și 0254571959 sau prin email scoala4vulcan@yahoo.com 

 

 
 



 
 
  ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

 
Părintele/tutorele legal va depune la sediul școlii un dosar cu 

următoarele documente : 
- Copie după certificatul de naștere al copilului 

- Copie CI părinte/tutore/reprezentant legal 

- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare 
generale. 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE GENERALE  
 

- Dacă preșcolarul este orfan de ambii părinți (situația copilului care 

provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial)-
sentință judecătorească  

- Dacă preșcolarul este orfan de un singur părinte-declarație pe 
propria răspundere 

- Dacă preșcolarul are frate/soră înmatriculat în grădiniță-declarație 
părinte 

- Existența unui certificat medical de încadrare în grad de 

handicap al copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară 
eliberat de comisia de orientare școlară și profesională de la CJRAE 
Deva. 

 
 

CAPACITATEA GRĂDINIȚEI DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE NR.3-
STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.4 VULCAN, conform planului de 
școlarizare aprobat de ISJ Hunedoara, pentru anul școlar 2020-2021, este 
următoarea: 1 grupă, 23 locuri 

- 23 locuri - 1 grupă mixtă-program normal 
- Grupa mică - 7 

- Grupa mijlocie - 4 
- Grupa mare - 12 

 

 
 

DIRECTOR, 

Prof. ILLYES ECATERINA 
 


