
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

STR. NICOLAE TITULESCU NR. 31 

Telefon/Fax: 0254570228 

NR. 1215/19.04.2019 

 

Reînscrierea și înscrierea copiilor în  învățământul preșcolar  

pentru anul şcolar 2019-2020 

 
Stimaţi părinţi, 

 

Vă informăm că în perioada 6 mai – 17 mai 2019 se va desfășura 

etapa de reînscriere a preșcolarilor pentru anul școlar 2019-2020 

și în perioada 20 MAI – 14 IUNIE 2019, de luni până miercuri în 

intervalul orar 13,00 – 15,00 și joi, vineri în intervalul orar 10,00 – 

12,00  se va derula înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul 
şcolar 2019-2020. 

 

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 
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