
CALENDARUL 
REÎNSCRIERILOR/ÎNSCRIERILOR 

GRĂDINIȚA NR. 206 

AN ȘCOLAR 2022 – 2023 

   Grădinița Nr. 206 anunță deschiderea perioadei de reînscriere/înscriere a 
preșcolarilor, pentru anul școlar 2022-2023 

        ETAPA DE REÎNSCRIERE (16.05-27.05.2022) 

                    Depunerea dosarelor de reînscriere pentru anul școlar 2022-

2023 a preșcolarilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în 

anul școlar în curs, se realizează conform următorului program: 

• 17.05.2022- Str. Constantin Disescu, Nr. 37, Sector 1, București, 

07:30-10:00 

• 18.05.2022- Str. Witing, Nr. 15, Sector 1, București, 07:30-10:00 

• 19.05.2022- Str. C-tin Dobrogeanu Gherea, Nr. 156,  Sector 1, 

București, 07:30-10:00 

• 20.05.2022- Str. Lăculeț, Nr. 12, Sector 1, București, 07:30-10:00 

 

        DOCUMENTELE NECESARE REÎNSCRIERII SUNT: 

• Cerere de reînscriere 

• Declarație-acord de reînscriere la unitate semnată de ambii părinți/ 

tutore/ reprezentant legal 

• Copie după certificatul de naștere al copilului 

• Copie CI/BI ambii părinți 

• Adeverințe de salariat 

• Hotărâri judecătorești (unde este cazul) 

• Documente medicale (unde este cazul) 

• Chitanță privind ultima plată a contribuției pentru hrană 

 

ETAPA DE ÎNSCRIERE (30.05-10.06.2022) 

            În perioada 30 MAI-10 IUNIE, se vor depune solicitările privind  

înscrierea copiilor la Grădinița Nr. 206 pentru anul școlar 2022-2023. 

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează în intervalul orar 08:00-

12:00, în sediul din Strada Constantin Disescu, Nr. 37, Sector 1, București, 

indiferent de sediul grădiniței noastre pentru care optați. Cuprinderea 

cererilor de înscriere pentru anul școlar 2022-2023, se va realiza în limita 

locurilor disponibile, conform planului de școlarizare aprobat. 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII SUNT: 

• Cerere de înscriere 

• Declarație-acord de înscriere la unitatea școlară semnată de ambii 

părinți/tutore/reprezentat legal 

• Copie certificate de naștere copil 

• Copie CI părinți/ tutore/ reprezentant legal 

• Hotărâri judecătorești (dacă este cazul) 

• Adeverințe de salariat 

• Fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, 

eliberată de medicul de familie 

 

                Prioritate la înscriere vor avea copiii care 

îndeplinesc urmăroarele criterii specifie de departajare: 

• Domiciliul părinților/ tutorelui/reprezentantului legal să fie în 

proximitatea unității de învățământ 

• Locul de muncă al părinților/ tutorelui/ reprezentantului legal, sau al 

unuia dintre aceștia să fie în proximitatea unității de învățământ 

preșcolar 

• Existența unor frați/ surori, înmatriculați/te în unitatea de învățământ 

preșcolar sau în proximitatea acesteia 

 


