
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR AN ȘCOLAR 2021-2022 

LOCURI LIBERE PENTRU ETAPA DE ÎNSCRIERE  

 În urma etapei de reînscriere a  preșcolarilor la grupe pentru anul școlar 2021-2022, sunt 
disponibile pentru etapa de înscriere următoarele locuri: 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

12 locuri 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

20 locuri 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

16 locuri 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR: 

- PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE:  

o 31 MAI – 11 IUNIE 2021 depunerea cererilor însoțite de documentele necesare 

o 11 IUNIE – 24 IUNIE 2021 procesarea cererilor  

- A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (pentru locurile rămase libere):    

o 18 IUNIE – 2 IULIE depunerea cererilor însoțite de documentele necesare 

o 2 IULIE – 16 IULIE 2021 procesarea cererilor  

- ETAPA DE AJUSTĂRI: 02.08.2021-31.08.2021 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

- Cerere tip – se completează la unitate; 

- Copii certificat naștere copil + original pentru conformitate; 

- Copii acte de identitate părinți (părintele care depune cererea prezintă documentul și în original); 

- Hotărâre de divorț, dacă este cazul; 

- Documente care atestă încadrarea în criteriile generale de departajare, dacă este cazul; 

- Adeverințe de salariat ale părinților copilului pentru înscrierea la Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.5 Boldești-Scăeni. 

Dosarele se depun la sediul Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni, str. Colinei, nr. 40, 

în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 15:00, în perioadele specificate în calendar, sau pe 

adresa de email scoalascaieni2@gmail.com însoțite de cererea tip completată. Pentru dosarele trimise pe 

email se vor stabili perioade pentru prezentarea la sediul unității în vederea validării datelor introduse în 

sistemul informatic. 

În situația în care numărul de locuri disponibile este mai mic decât numărul cererilor depuse, 

se vor aplica criteriile generale de departajare și apoi criteriile specifice de departajare. 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: 
 existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care 

provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului 
orfan de ambii părinți); 

 existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte; 
 existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; 
 existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și 

profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. 

Criteriile specifice de departajare propuse sunt în curs de avizare de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova (nu 
sunt necesare documente suplimentare). 

mailto:scoalascaieni2@gmail.com

