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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 – DRĂGĂȘANI 

 

ANUNȚ 

ÎNSCRIERE / REÎNSCRIERE PREȘCOLARI 

 

• Reînscrierea preșcolarilor în anul școlar 2021-2022 se realizează începand cu data de 17.05.2021, prin 

completarea de către părinte a unei cereri de reînscriere. Această cerere poate fi găsită pe situl școlii 

colegiulgib.ro, secțiunea Despre noi->Gradinita cu program prelungit nr. 1 și trimisă online semnată 

(scanată sau fotografiată) la adresa de mail colegiulgib@yahoo.com sau pe Whatsapp 0770375294. 

• Înscrierea preșcolarilor în anul școlar 2021-2022 se realizează incepand cu data de 31.05.2021.  

- Cererile de înscriere, însoțite de copii ale certificatului de naștere al copilului și cărților 

de identitate ale părinților vor fi transmise unității de învățământ la adresa de mail 

colegiulgib@yahoo.com. În cazul în care părinții nu dispun de mijloacele tehnice 

necesare, datele necesare înscrierii pot fi comunicate și telefonic la numărul 

0770375294. 

- Până în momentul în care se semnează cererea-tip electronică (tipărită din aplicația 

informatică), cererea de înscriere nu este validă! 

- Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere, sunt: 

• Cerere de înscriere 

• Adeverințe de salariați ale părinților / ale unui părinte 

• Copie certificat de naștere copil 

• Copie carte de identitate ambii părinți / tutore / reprezentant legal 

• Hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 

• Fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare 

• Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (dacă sunt 

mai multe cereri decât locuri) 

• Criteriile generale de departajare (în cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decît 

numărul de locuri libere) sunt următoarele și presupun existența: 

o Unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți 

o Unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte 

o Unui frate / a unei surori înmatriculat/înmatriculate în anul școlar următor, în unitatea de 

învățământ respectivă 

o Unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de cerificatul de 

orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este: 

 

Unitatea de învățământ Structura Forma de 

învățământ 

Grupa Număr 

grupe 

Număr 

locuri 

disponibile 

 

Colegiul Național „Gib 

Mihăescu” Drăgășani 

GPP nr. 1 Program prelungit Grupa mică 2 40 

Program prelungit Grupa mijlocie 2 45 

Program prelungit Grupa mare 3 80 
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