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face:

- la secretariatul unitigii, de la etaiul l, corp de ctidire A, in perioada 29 martie-2g
aprilie 2021, in intervalul orar 8@-18m (de luni p6nd joi), respectiv 8oo-t7oo (vineri), pe baza

unei programdri la numerele de telefon: 0260 6tzz6g I oTgt 576 33G.
- online, prin accesarea formularului de inscriere la adresa: inscriere.edu.ro. in cazulin
care inscrierea se face online, pirinlii vor trimite actete necesare inscrierii pe adresa de email sceminescuzalau@vahoo.com, insolite de dectaralia-tip pe proprie rSspundere
previzuti la Anexa 3 la Metodologie, cu privire la veridicititea informaliilor completate in
cerere.
Vd informSm cE ordinea in care se face completarea sau validarea cererilor de inscriere nu
presupLlne acordarea unei prioritdf i Ia inscriere.
Acte necesare:
L. certificatului de nagtere al copilului gi buletinut pErintelui care face inscrierea, in copie pi
original;
2. pentru copiii care implinesc vArsta de 6 ani, in perioada L septembrie-31 decembrie 2O2L:
- Evaluarea dezvoltirii copilului, eliberatd de CJRAE (pentru copiii core nu au
frecventot
grddinila sou core s-au intors din strdindtatel;
Recomandarea pentru inscrierea in invilEm6ntul primar, eliberatl de unitatea de
invS;5mant pregcola r (pentru copiii care au frecventot grddinifo);
3' pentru pdrinlii divorga;i - o copie a hotdrSriijudecitoregti definitive din care rezultd modul
in care se exercit5 autoritatea pirinteasci gi la care dintre plrinfi a fost stabiliti locuinfa
minorului;
4. pentru cei care nu au domiciliul in circumscriplia noastrS, documente doveditoare pentru
aplicarea criteriilor generale sau specifice de departajare.

-

in vederea programdrii

pentru evaluarea dezvolterii copiilor, care nu au frecventat
grddinifa sau care s-au intors din striindtate, se va lua legitura cu secretariatul C.J.R.A.E.
Sdlaj, la numirul de telefon 0350 556 131, in perioada 19.03.202L-27.04.2021, de luni p6ni

joi, in intervalul orar

900-1500, gi

vinerea, de la 9m-14m.

Telefon comisia de inscriere din gcoald: 0260 6L2261
Telefon verde: 0800816260

I o7g7 57G 336

Criterii de departaiare
care se vor aplica in cazulin care numirul cererilor de inscriere pentru copiii din afara
circumscripgiei este mai mare decdt numirut de locuri rimase libere,
dupi inmatricularea copiilor din circumscriplie

rtai
inm
a) existenla unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existenla unui document care dovedepte cd este orfan de ambii pdrlnfi. Situalia
copilului care provine de la o casd de copii/un centru de plasament/plasament familial
se asimileazd situafiei copilului orfan de ambii pdrinfi;
c) existenla unui document care dovedegte cd este orfan de un singur pdrinte;
d) existenla unui frate/unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invdldm6nt
respectivS.

Criterii

ifice

1. Domiciliul pirintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este similar cu
circumscriplia stabiliti pentru $coala Gimnaziald "Mihai Eminescu,, zaldu (valabil
doar
pentru clasa cu predare in limba maghiard).
1.a. Domiciliul pErintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este
similar cu circumscriplia stabiliti pentru gcoald.
Act doveditor: Copie dupd cartea de identitate a pdrintelui, tutorelui legal sau

reprezentantului legal,

din care sd reiasd ci domiciliul este similar

cu

circumscriplia stabilitd pentru gcoala noastrd.
1.b. Locul de muncS al pdrinlilor/tutorelui legal sau al reprezentantului
legal este in circumscriplia 5colii; au prioritate elevii care au ambii pdrinli/tutori
legali sau reprezentantul legal cu Iocul de muncd in circumscriplia gcolii.

Act doveditor: Adeverin!5 de la locul de muncd al pdrinlilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sd reiasd faptul ci este angajat gi adresa

institufiei/firmei unde pirintele/tutorele legal/reprezentantul legal are locul de

munc5.

L.c. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se afld in circumscriplia gcolii. Au
prioritate elevii care au bunicii din partea ambilor pdrinli cu domiciliul in

circumscriptia gcolii.
Act doveditor: Copie dupd cartea de identitate a bunicilor (domiciliul se afld in
circumscriptia gcolii).

2. Domiciliul pirintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in vecindtatea
circumscriptiei stabilite pentru gcoalS, dar inspre o gcoald in cadrul cdreia nu

functioneazi clase

cu

predare Tn limba unei minoritdli nalionale, respectiv

circumscriptia $colii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazdr" Zaldu, Liceului de Artd
,,loan Sima,,
zaldu (valabil doar pentru clasa cu predare in limba maghiard).
2.a. Domiciliul plrintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in
vecindtatea circumscripliei stabilite pentru gcoalS, dat inspre o gcoald Tn cadrul

cdreia nu funclioneazi clase

cu predare ?n limba maghiard,

respectiv

circumscriptia $colii Gimnaziale ,,Gheorghe Lazdr" Zaldu, Liceului de ArtI
,,loan
Sima" Zaldu
Act doveditor: Copie dupd cartea de identitate a pdrintelui, tutorelui legal sau

reprezentantului legal din care sd reiasd cd domiciliul este simitar cu
circumscriptia stabilitd pentru $coala GimnazialS ,,Gheorghe Laz6r" Zaldu, Liceul
de

Arti

,,loan Sima" Zal5u.

2.b. Locul de muncS a! pdrinlilor/tutorelui legal sau al reprezentantului
legal este in circumscriplia scolii; au prioritate elevii care au ambii pirinli/tutori
legali sau reprezentantu! legal cu locul de munc6

Tn

circumscriplia gcolii.

Act doveditor. Adeverinld de Ia locul de muncd al

pdrinlilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sd reiasi faptul cd este angajat gi adresa
institutiei/firmei unde pdrintele/tutorele legal/reprezentantul legal are locul de
muncd.

2.c. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se aflS in circumscriplia gcolii. Au
prioritate elevii care au bunicii din partea ambilor pdrinli cu domiciliul din
circu mscri ptia gcolii.

Act doveditor: Copie dupd cartea de identitate a bunicilor (domiciliul se aflS in
circumscriptia gcolii).

3. Locul de munci al pirinlilor/tutorelui tegal sau al reprezentantului legal este in
circumscriptia Scolii; au prioritate elevii care au ambii pdrinli/tutori legali sau
reprezentantul legalcu locul de muncd in circumscriplia gcolii.

Act doveditor: Adeverin!5 de la locul de muncd al

pdrinlilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sd reiasd faptul cd este angajat 5i adresa
institutiei/firmei unde pdrintele/tutorele legal/reprezentantul legal are locul de

muncd.

4. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se afli in circumscriplia gcolii. Au prioritate elevii
care au bunicii din partea ambilor pirinli cu domiciliulin circumscriplia gcolii.
Act doveditor: Copie dupd cartea de identitate a bunicilor (domiciliul se aflS in
circumscriptia gcolii).
NOTA:

a. in cazul in care, dupd aplicarea criteriilor generale de departajare, numdrul
cererilor de ?nscriere primite de la pdrinli este mai mare decdt numdrul de locuri
libere, repartizarea copiilor se face in ordinea indeplinirii criteriilor specifice de
departajare, la inceput vor fi repartizati copiii care indeplinesc criteriul specific 1.

Se repartizeazd, la inceput, copiii care indeplinesc 3 dintre subcriterii, apoi copiii
care Tndeplinesc 2 dintre subcriterii gi, la final, copiii care indeplinesc doar unul

dintre subcriteriile menlionate (valabil pentru clasa cu predare in limba unei

b.

minoritSti nationale).
Dacd au mai rdmas locuri libere, se aplici criteriul specific 2. Se repartizea zd, la
inceput, copiii care indeplinesc 3 dintre subcriterii, apoi copiii care indeplinesc 2
dintre subcriterii 5i, la final, copiii care indeplinesc doar unul dintre subcriteriile
mentionate (valabil pentru clasa cu predare in limba unei minorit5li nalionale).
ln cazul in care, dupd aplicarea criteriilor generale de departajare, num;rul
cererilor de inscriere primite de la pdrinli este mai mare decSt numdrul de locuri
libere, repartizarea copiiilor se face in ordinea indeplinirii criteriilor specifice de
departajare, la inceput vor fi repartizali copiii care indeplinesc criteriut 3, apoi
copiii care indeplinesc criteriul 4 (valabit pentru clasele cu predare in limba
rom6nd).

Director,
prof. Fdgdragi Anca

