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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA 

NR. 197/15.05.2020 

Graficul/orarul de reînscriere 
a preșcolarilor la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26 Timișoara, 

pentru anul şcolar 2020-2021, 

în intervalul 25 mai – 5 iunie 2020 

 

Data Intervalul orar On-line 

25.05.2020 10,00 – 16,00 Pe grupurile de 

comunicare de la nivelul 

fiecărei grupe de 

preșcolari  

26.05.2020 10,00 – 16,00 

27.05.2020 10,00 – 16,00 

28.05.2020 10,00 – 16,00 

29.05.2020 10,00 – 16,00 

02.06.2020 10,00 – 16,00 

03.06.2020 10,00 – 16,00 

04.06.2020 10,00 – 16,00 

05.06.2020 Centralizarea datelor  

 

Acte necesare la reînscriere: 

1. Cererea de reînscriere 2020-2021  

2. Declarație pe propria răspundere a părintelui copilului cu CES, în situația în care preșcolarul 

împlinește 6 ani la 31 august 2020 și  nu are evaluare psihosomatică efectuată, dar se dorește 

reînscrierea la grădiniță 

3. Cererea părintelui copilului cu C.E.S. care împlinește 6 ani la 31 august 2020 și  nu are 

evaluare psihosomatică efectuată, de eliberare a recomandării grădiniței în vederea 

reînscrierii la grupa mare. 

Cererea de reînscriere se semnează de către ambii părinți, iar documentele se scanează sau se 

fotografiază citeț și se transmit doamnei educatoare de la grupă. 

În situația în care  totuși se optează pentru reînscriere telefonică, datele transmise de către 

solicitant se vor regăsi în cererea de reînscriere-martor, pe care o va completa cadrul didactic de la 

grupă, urmând ca la începerea cursurilor aceasta să fie validată prin semnătură de către părinți, iar 

dosarul copilului să fie actualizat, dacă este cazul,  cu următoarele documente:  

• Certificatul de naștere al copilului (copie) 

• Cartea de identitate a solicitanților (copie) 

• Hotărârea de  divorț, acolo unde este cazul (copie) 

• Declarația olografă a celuilalt părinte, privind acordul de  a înscrie copilul la Grădinița  P.P. 

Nr. 26 Timișoara, în caz de divorț 

• Documente justificative la declarația pe propria răspundere a copilului cu CES care 

împlinește 6 ani la 31 august 2020.  

Director, 

           Prof. Ignat Ana 
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