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I PRIVIND INSCRIB
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anul scolar 2022-2023
Completarea cererilor-tip de inscriere se poate face:
- la secretariatul unitldii, parter, corp de clSdire A, in perioada 11 aprilie - 10 mai
2022, in intervalul orar 800-1800 (de luni pdna joi), respectiv 800-1700 (vineri), pe baza unei
programdri la numerele de telefon. 0260 61226i / 0787 576 336.
- online, prin accesarea formularului de inscriere la adresa: inscriere.edu.ro. in cazul in
care inscrierea se face online, pdrinfii vor trimite actele necesare inscrierii pe adresa de e-mail
sceminescuzalau@yahoo.cora, insofite de declarafia-tip pe proprie rlspundere prevdzutd la
Anexa 3 la Metodologie, cu privire la veridicitatea informaliilor completate in cerere.
VI informlm cI ordinea in care se face completarea sau validarea cererilor de inscriere nu
presupune acordarea unei priorit5{i la inscriere.
Acte necesare:
1. certificatului de naqtere al copilului gi buletinul pdrintelui care face inscrierea, in copie gi
original;
2. pentru copiii care implinesc vArsta de 6 ani, in perioada I septembrie-31 decembrie2O2l.
- Evaluarea dezvoltdrii copilului, eliberatd de CJRAE Qtentru copiii care nu au
frecventat grddinila sau care s-au intors din strdindtate);
- Recomandarea pentru inscrierea in invlfdmdntul primar, eliberatl de unitatea de
invdldmdnt preqcolar Qtentru copiii care aufrecventat grddinifa).
3. pentru pdrinfii divo(afi - o copie a hotlrdrii judec[toreEti definitive din care rezultd modul in
care se exercitd autoritatea pdrinteascd qi la care dintre pdrinli a fost stabilitd locuinla
minorului;
4. pentru cei care nu au domiciliul in circumscriplia noastrd, documente doveditoare pentru
aplicarea criteriilor generale sau specifice de departajaro.

in

vederea programlrii pentru evaluarea dezvoltirii copiilor care nu au frecventat
grldini{a sau care s-au intors din strlinltate, se va lua legltura cu secretariatut C.J.R.A.E.
SIlaj, la numErul de telefon 0360 566 131, in perioada 29.03.2022-08.04.2022, de luni pfln5
joi, in intervalul orar 9m-15m, $i vinerea, de la 9rn-1400.
Telefon comisia de inscriere din pcoalr: 0260 61226310787 576 336
Telefon verde: 0800816260

Criterii de departaiare
care se vor aplica in cazul in care numlrul cererilor de inscriere pentru copiii din
afara circumscrip{iei este mai mare decflt numlrul de locuri rlmase libere,
dupfi lnmatrlcularea copiilor dln circumscripfie

a) existen{a unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existen{a unui document care dovedeqte cf, este orfan de ambii pdrinli.

Situa}ia

copilului care provine de la o casd de copiilun centru de plasament/plasament familial se
asimileazl situaliei copilului orfan de ambii plrinfi;
c) existen{a unui document care dovedeqte cd este orfan de un singur plrinte;
d) existenta unui frate/unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invaldmdnt
respectivf,.

astre:

1. Domiciliul plrinteluiltutorelui lega[ sau al reprezentantului legat este similar cu
circumscriptia stabilit6 pentru $cola Gimnazial5,, Mihai Eminescu" Zaldu ( valabil doar
pentru clasa cu predare in limba maghiara).
1.a. Domiciliul parintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este similar
cu circumscripJia stabiliffi pentru qcoal[.

Act doveditor: Copie dupa cartea de identitate a plrintelui, tutorelui legal

sau

reprezentantului legal din care sE reiasd c6 domiciliul este similar cu circumscriplia
stabilitd pentru gcoala noastr6.
1.b. Locul de muncE al p[rinlilor/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in
circumscrip(ia qcolii; au prioritate elevii care au ambii pdrinli/tutori legali sau al
reprezentantului legal cu locul de muncd in circumscripfia qcolii.
doveditor: Adeverinl5 de
locul de muncl
pdrintilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sd reiasd faptul cf, este angajat gi adresa
instituliei/firmei unde plrintele/tutorele legal/reprezentantut legal are locul de muncd.
l.c. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se aflf, in circumscriplia qcolii. Au
prioritate elevii care au bunicii din partea ambilor parinli cu domiciliul din circumscriplia
qcolii.
Act doveditor: Copie dupl cartea de identitate a bunicilor (domiciliul se aflI in
circumscrip(ia gcolii)

Act

la

al

2. Domiciliul plrintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in vecin6tatea
circumpscripliei stabilitd pentru qcoalS, dar inspre o qcoald in cadrul chreia nu
func{ioneazd clase cu predare in limba unei minoritE{i nalionale, respectiv circumscrip{ia
$colii ,,Gheorghe Lazdr" Zaldu, Liceului de Art6,,Ioan Sima" Zalilt (valabil doar pentru
clasa cu predare in limba maghiar6).
2.a. Domiciliul pirintelui/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in
vecinltatea circumsripfiei stabiliffi pentru qcoalf,, dar inspre o gcoalf, in cadrul c5reia nu

func{ioneazd clase cu predare in limba maghiarf,, respectiv circumscripJia
$colii
,,GheorgheLazdf' Zaldu, Liceul de Art[,,Ioan Sima,, Zalllu.

Act doveditor: Copie dup[

cartea de identitate a pdrintelui, tutorelui legal sau
reprezentantului legal din care sf, reiasE cI domiciliul este similar cu circumicriplia
stabilita pentru $coala,,GheorgheLazdr" zardu, Liceul de Artr,,Ioan Sima,, zaltu
2'b. Locul de munca al par'rnJilor/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in
circumscriplia gcolii; au prioritate elevii care au ambii parinli/tutori tegali sau al
reprezentantului legal cu locul de munc6 in circumscripfia qcolii.
Act doveditor. Adevenntra de la locul de muncd al p[rinfilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sI reiasi faptul c6 este angajat qi adresa
instituliei/frmei unde parintele/tutorele legal/reprezentantul legal are locul de munc1
2.c. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se afla in circumscripfia qcolii. Au
prioritate elevii care au bunicii din partea ambilor parinli cu domiciliul din circumscriplia
qcolii.

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

3. Locul de muncl at plrinfilor/tutorelui legal sau al reprezentantului legal este in
circumscriplia qcolii; au prioritate elevii care au ambii parinli/tutori teg-* sau at

reprezentantului legal cu locul de munc6 in circumscripfia qcolii.

Act

doveditor: Adeverinld de la locul de muncl aI plrinfilor/tutorilor
legali/reprezentantului legal din care sd reiasd faptul ca este ingajat gi adresa
institu{iei lfirmei unde p[rintele/tutorelui legal/reprezentantului legal are

tocit de munc6.

4. Domiciliul bunicilor viitorilor elevi se aflf, in circumscriptia qcolii. Au prioritate elevii
care au bunicii din partea ambilor parin{i cu domiciliul in circumscriplia qcolii

Act doveditor: Copie dup6 cartea de identitate a bunicilor (dbmiciliul se afl6 in
circumscriptia qcolii).

NOTA:

a. in cazul in care, clupd aplicarea criteriilor generale de departajare, numf,rul
cererilor de inscriere primite de la pArinli este mai mare decdt num6rul de locuri
libere, repartizarea copiilor se face in ordinea indeplinirii criteriilor specifice de
departajare, la inceput vor fireputizati copiii care indeplinesc criteriul specific l.
Se repartizeazd la inceput copiii care indeplinesc 3 dintre subcriterii, apoi copiii
care indeplinesc 2 dintre subcriterii qi, la final, copiii care indeplinesc doar unul
dintre subcriteriile menlionate (valabil pentru clasa cu predare in limba gnei
minoritdli naJionale).
Dacd au mai r6mas locuri libere, se aplic6 criteriul specific 2. Se repartizeazd la
inceput copiii care indeplinesc 3 dintre subcriterii, apoi copiii care indeplinesc 2
dintre subcriterii gi, la final, copiii care indeplinesc doar unul dintre subcriteriile
men{ionate (valabil pentru clasa cu predare in limba unei minorita{i nationale).

b' In

cazril in care, dup[ aplicarea criteriilor generale de departajare, numf,rul
cererilor de inscriere primite de la p[rin{i este mai mare decdt numdrul de locuri
libere, tepartizatea copiilor se face in ordinea indeplinirii criteriilor specifice de
departajare, la inceput vor fi reparatizali copiii care indeplinesc criteriul 3, apoi
copiii care indeplinesc criteriul 4 (valabil pentru claseli cu predare in limba

romdna).
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