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- Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Mihai Botez”” 

- Localitatea: Bucureşti 

- Adresa: Str. Râmnicu Vâlcea nr. 32, Sector 3, Bucureşti 

- Cod poştal: 031806 

- Telefon/fax : 021 3462361 

- E-mail:  scoala.mihai.botez@s3.ismb.ro  

- pagină web: http://scoalamihaibotez.invatamantsector3.ro 
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NUMĂRUL DE CLASE ȘI LOCURI LA CLASA PRAGĂTITOARE APOBATE PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2022-2023 PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE 

  
- nr. clase alocate la clasa pregătitoare: 3 

- nr. locuri: 66 

 
 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care vine de la o casă de 

copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; 

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/inmatriculate în unitatea de învățământ. 
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CRITERII  SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

-  
Nr. 
crt. 

 
Criteriul  specific 

 

Lista documentelor care să dovedească 
îndeplinirea criteriului 

 
1.  Domiciliul bunicilor se află în circumscripția 

unității școlare și aceștia se ocupă de îngrijirea 
copilului 
 

C.I și copie C.I. bunici, dovadă grad rudenie și declarație 
pe propria răspundere părinte 

2.  Locul de muncă al părinților sau cel puțin al 
unuia dintre ei se află în circumscripția unității 
școlare 
 

Adeverință de la locul de muncă al părinților 

3.  Părinții copilului sau cel puțin unul dintre ei au 
fost elevi/a fost elev ai/al unitătii școlare 
 
 

Adeverință de absolvire/adeverință de la unitatea de 
învățământ 
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STRĂZILE ȘI NUMERELE INCLUSE ÎN CIRCUMSCRIPTIA ȘCOLARĂ 
 

STR. LUGOJANA 

CALEA VITAN NR. 152 - 234 (NR. PARE), NR. 207 - 235 (NR. IMPARE) 

STR. MUREȘANA 

ALEEA ADRIAN CÂRSTEA 

STR. RÂMNICU VÂLCEA NR. 19 - 33 (NR. IMPARE), NR. 12 - 30 (NR. PARE) 

BD. RÂMNICUL SARAT NR. 10 - 26 (NR. PARE), NR. 19 - 33 (NR. IMPARE) 

STR. BAIA MARE 

STR. DANUBIU NR. 1 - 14 

ALEEA FLORIN CIUNGAN 

STR. RĂCARI 

STR. CRIVĂȚULUI 

STR. GHEORGHE BOGDAN TUDOR 

ALEEA JIENEASCĂ 

DRUMUL ÎNTRE VII 
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STR. DRUMEȚULUI 

STR. DETAȘAMENTULUI 

STR. SG. VASILE GHEORGHIEV 

STR. DISCULUI 

STR. ȘTIUBEI 

STR. DOLIEI 

STR. LT. MAREȘ SCARLAT 

STR. VOINEASA 

STR. PISCUL ROCHIȚEI 

STR. DRUMEAGULUI 

STR. VĂILOR 

INTR. VĂILOR 

SPLAIUL UNIRII NR. 227 - 275 (NR. IMPARE) 

STR. SEBEȘANA 
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PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE ȘI VALIDARE A CERERILOR 

 

Părinții pot completa cererile-tip de înscriere la clasa pregătitoare în perioada 11 aprilie - 10 mai 2022.  

Cererile pot fi completate online, transmise prin e-mail, prin poștă sau se pot depune la secretariatul unității de 

învățământ. 

În situația completării online a cererii de înscriere, a transmiterii acesteia prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite 

unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în 

cerere, respectiv o copie a recomandării de înscriere în clasa pregatitoare, în situația în care copiii împlinesc vârsta de 6 

ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022. 

Validarea cererii-tip de înscriere, care constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele 

transmise de către părinte, este obligatorie și se poate face prin semnătură, la sediul unității de învățământ (în intervalul 

orar 8.00 - 18.00 (de luni până joi), respectiv 8.00 - 17.00 (vineri) sau prin mijloace electronice, după caz. 
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DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE 
 

           1. Copie a actului de identitate al părintelui 

           2. Copie a certificatului de naștere al copilului. 

 

 

OBSERVAȚIE: 

 

- În cazul înscrierii unui copil care împlinește vârsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv, alături 

de documentele menționate mai sus, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. 

 
- În cazul părinților divorțați se va depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se 

exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului 
 

- În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele 

menționate mai sus, părinții depun/transmit pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc 

îndeplinirea criteriilor de departajare. 

 

- În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele menționează, 

prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de 

circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere. 
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IMAGINI DIN SĂLILE DE CLASE PREGĂTITOARE UNDE VOR STUDIA COPIII 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 
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DOCUMENTE UTILE  

 

1. Ordin M.E. nr 3445/2022 privind Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar si a Calendarului 
înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023  
 

2. Precizări C.M.B.R.A.E cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa 

pregătitoare, an școlar 2022-2023 

 
 
   

COMUNICĂRI 
 

1. Aplicația electronică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ. 

2. În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea de învătământ asigură inclusiv posibilitatea de 

programare telefonică pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numarul de telefon la care părinții 

pot apela este 021 3462361. 

3. Ordinea în care părintii se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu 

presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorităti la înscriere. 

4. În unitatea de învățământ nu funcționează programul “Școală după școală”. 

 
 

 
 
 
* Informațiile sunt în curs de actualizare 
 
 

http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2021/Anexa_nr.1.docx
http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2021/Anexa_nr.1.docx

