
 

 

 Nr. 1002 din 07 mai 2020 

A N U N Ț 

 

 Având în vedere înscrierea în învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2020-2021, 

la cele două structuri arondate Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava, respectiv: Grădinița cu 

Program Normal ”Maria Montessori” Suceava și Grădinița cu Program Normal 

”Pinocchio” Suceava, vă aducem la cunoștință următoarele: 

- Începând cu anul școlar 2020-2021, grupa mare devine obligatorie, ca parte 

integrantă  a învățământului general obligatoriu, pentru toți copiii care au împlinit 

vârsta de 5 ani, conform prevederilor Legii nr. 56/2019 ; 

- Planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2020-2021 la cele două structuri 

este următorul: 

1. G.P.N. ”Maria Montesori” Suceava:  

- Grupa mică  - 25 locuri ; 

- Grupa mijlocie  - 25 locuri - 3 locuri disponibile ; 

- Grupa mare  - 26 locuri - 0 locuri disponibile ; 

 

2. G.P.N. ”Pinocchio” Suceava: 

- Grupa mică  - 25 locuri ; 

- Grupa mijlocie  - 20 locuri - 4 locuri disponibile ; 

- Grupa mare  - 25 locuri - 2 locuri disponibile ; 

 

- Calendarul înscrierii în învățământul preșcolar, aprobat prin dresa MEC nr. 791 

din 04 mai 2020,  este următorul: 

 

1. Reînscrierea copiilor la grădiniță, pentru anul școlar 2020-2021, se face 

începând cu data de 25 mai 2020 ( cererile de reînscriere sunt deja distribuite 

doamnelor profesor pentru învățământ preșcolar de la fiecare grupă. Acestea 

vor fi completate de către părinți/tutore legal și vor fi transmise on line, pe 

adresa de e-mail grigcc@yahoo.com, doamnei secretar șef Grig Corina.  

2.  Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar începe pe 

data de 08 iunie 2020. Înscrierea se va face tot on line sau prin telefon la 

mailto:grigcc@yahoo.com


numărul 0740 179 029 ( secretar șef  Grig Corina ) unde părinții vor putea să 

furnizeze toate datele specifice înscrierii la grădiniță. 

 

- În cazul în care, numărul de cereri depuse, este mai mare decât numărul de locuri 

disponibil pe fiecare grupă în parte, se vor aplica criterii de departajare, după cum 

urmează: 

 

- Criteriile generale de departajare, pentru cele două structuri sunt următoarele 

și presupun existența: 

 

1. Unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația 

copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ) ; 

2. Unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte ; 

3. Unui frate/surori care este deja înmatriculat la această unitate școlară ; 

4. Unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului, 

însoțit de Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de Comisia 

de orientare școlară și profesională de la CJRAE Suceava. 

 

- Criteriile specifice unității școlare de departajare sunt următoarele: 

 

1. Copii ai angajaţilor unităţii de învăţământ ; 

2. Copii ai căror părinţi au locul de muncă în zona unității școlare; 

3. Copii care au domiciliul în zona unității școlare ; 

4. copii ai căror părinţi au promovat în comunitate/au susţinut imaginea şcolii; 

 Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii cumulate de 

fiecare copil. 

 Pentru informații suplimentare se poate accesa site-ul școlii sau la numărul de 

telefon 0740 179 029 ( secretar șef  Grig Corina ) 

 

 

Director, 

Prof. Gabriela Mihai 


