COMUNICARE
REÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

an școlar 2020-2021 se va desfășura în perioada
25.05.2020 – 05.06.2020
la secretariatul Liceului Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza.
Reînscrierile se pot efectua și telefonic de LUNI VINERI, între orele 10,00 -14,00 sau prin poșta electronică
(tel. 0244340627 sau e-mail – lic_vlaicu@yahoo.com).
CEREREA (model) pentru reînscriere o gasiți pe site-ul
liceului (www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro) și la fiecare
grădiniță.

ÎNSCRIEREA
în învățământul preșcolar

pentru

anul școlar 2020/2021 se va

desfășura astfel:
1. Etapa I: 08 – 26 iunie 2020
2. Etapa II: 20 – 31 iulie – 2020 (copiii respinși în etapa 1 vor putea
fi înscrisi pe locurile rămase libere pentru etapa a II-a)
3. Etapa de ajustări: 11 – 31 august 2020 (copiii respinși în etapa
a II-a vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajutări).

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Teoretic
”Aurel Vlaicu” Breaza și prin poșta electronică sau telefonic
de LUNI - VINERI, între orele 10,00 -14,00 ( e-mail –
lic_vlaicu@yahoo.com sau tel. 0244340627).
CEREREA (model) pentru înscriere o gasiți pe site-ul
liceului și la fiecare grădiniță.
OCUPAREA LOCURILOR LIBERE, DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI DE
REÎNSCRIERE, SE VA FACE CU RESPECTAREA PREVEDERILOR
LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, ȘI CU PRECĂDERE ÎN ACEST AN ȘCOLAR, A
PREVEDERILOR LEGII NR. 56/2019, ASIGURÂND CUPRINDEREA
TUTUROR
COPIILOR DE 5 ANI ÎN GRUPA MARE, CA PARTE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU.

Planul de școlarizare la învățământul preșcolar, aprobat de ISJ
Prahova pentru anul școlar 2020/2021, este:
1. GRĂDINIȚA CU PP ȘI PN ”CASTELUL FERMECAT” BREAZA
PROGRAM PRELUNGIT -

1 grupă mare

- 25 copii

1 grupă mijlocie – 25 copii

PROGRAM NORMAL

-

1 grupă mică

– 25 copii

1 grupă mare

- 20 copii

2 grupe mijlocii – 40 copii
1 grupă mică

– 20 copii

2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ALBINUȚA”
0,34 grupă mare

– 9 copii

0,33 grupă mijlocie – 6 copii
0,33 grupă mică

– 5 copii

3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ÎNGERAȘUL” BREAZA
0,34 grupă mare
– 6 copii
0,33 grupă mijlocie – 9 copii
0,33 grupă mică

– 11 copii

4. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”FREAMĂT DE CODRU”
0,34 grupă mare

– 8 copii

0,33 grupă mijlocie – 8 copii
0,33 grupă mică

– 4 copii

5. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREAZA DE JOS
0,34 grupă mare
– 6 copii
0,33 grupă mijlocie – 5 copii
0,33 grupă mică

– 4 copii

1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”PETER PAN”
0,34 grupă mare
– 8 copii
0,33 grupă mijlocie – 8 copii
0,33 grupă mică

– 8 copii

1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”ALBA CA ZĂPADA”
0,34 grupă mare
– 7 copii
0,33 grupă mijlocie – 5 copii
0,33 grupă mică

– 5 copii

În cazul în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de
înscriere în învățământul preșcolar este mai mare decât numărul de
locuri libere, vor fi aplicate succesiv criteriile de departajare generale,
după cum urmează:
CRITERIILE generale sunt următoarele și presupun existența:
- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
- unui frate/a unei surori înmatriculat(e), în anul școlar următor, în
unitatea de învățământ respectivă;

- unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului, însoțit de certificatul de O.S.P. eliberat de Comisia de
Orientare Școlară și Profesională.
Referitor la înscrierea în învățământul preșcolar în anul școlar
2020/2021, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poșta
electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date
privind copilul și date privind opțiunile exprimate, pentru a fi introduse
în aplicația informatică specifică.

