LICEUL TEORETIC ,,CONSTANTIN
NOICA,,
STR. OŞTIRII, NR.5,COD: 550388 -SIBIU,
JUD. SIBIU, ROMANIA
TEL/ FAX 0040-269/233790 ,
E-MAIL: lcnoica@yahoo.com

Către Comisia județeană
de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I

În vederea înscrierii în învăţământul primar de la Liceul Teoretic Constantin Noica, în
conformitate cu OMEN nr. 3247/14.02.2017, vă rugăm să ne avizaţi criteriile specifice de
departajare:

1. Criterii generale
Criterii generale de departajare

Documente justificative

1. Existenţa unui certificat medical de
încadrare în grad de handicap al
copilului;

1. Certificat medical de încadrare în grad de
handicap al copilului

2. Existenţa unui document care
dovedeşte că este orfan de ambii
părinţi. Situaţia copilului care provine
de la o casă de copii/un centru de
plasament/plasament
familial
se
asimilează situaţiei copilului orfan de
ambii părinţi;

2. Document care să dovedească că este orfan
de ambii părinți

3. Existenţa unui document care
dovedeşte că este orfan de un singur
părinte;

3. Document care să dovedească că este orfan
de un singur părinte

4. Existenţa unui frate/a unei surori
înmatriculat/înmatriculate în unitatea
de învăţământ respectivă.

4. Adeverință care să ateste existenţa unui
frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate
în unitatea de învățământ.
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2. Criterii specifice
Criterii specifice de departajare

Documente justificative

1. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate, iar copilul este
încredinţat cu documente legale unei
persoane cu domiciliul în circumscripţia
şcolii pentru care optează;

1. Documentul legal de încredințare a copilului
unei persoane cu domiciliul în circumscriptia
școlii pentru care optează;

2. Copii ai căror părinţi au locul de
muncă în circumscripţia şcolii pentru
care optează;

2. Adeverință de la angajator din care să rezulte
adresa locului de muncă;

3. Copii ai căror bunici au domiciliul în
circumscripţia şcolii pentru care optează.

3. Copie buletin/ carte de identitate sau act de
proprietate în circumscripția școlii pentru
care optează.

Notă:
Se vor aplica întâi criteriile generale, apoi cele specifice.

Director,
prof. Ordean Mihai

