Liceul Tcoretic „Nichita Stănescu”
Str. Lucreţiu Pătiăşcanu nr. 12, Sector 3, Bucureşti
Tel/Fax: 021.3
E-mail: liceulteoieticmchita
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INTRARE NR. 3997 / 31 / 22.02.2019

NR. INREG.UNITATE
Nr. 531/22.02.2019

AVIZ DE LEGALITATE
Serviciul Juricip al ISMB

Criterii specifice
de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2 0 1 9 /2 0 2 0
aprobate in Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Nichita
Stănescu în şedinţa din data
de B2- OSl' 2013 _______
Nr.crt.
1.

2.

Lista documentelor
doveditoare pentru
indeplinirea criteriului

Criteriul specific
Locul de m u n c ă al părinţilor/ al unui părinte/
susţinătorilo r legali se află în circum scripţia
şcolară a instituţiei noastre de în v ăţăm ân t
Bunicii au dom iciliul in circum scripţia
unităţii şcolare şi aceştia se o cup ă de îngrijirea
copilului

3.

Unul dintre fraţii copilului a absolvit unitatea
şcolară

4.

Copilul a frecv en tat cursurile grădiniţelor din
circ u m sc rip ţia unităţii noastre şcolare

5.

Unul dintre părinţii copilului a absolvit
unitatea n oastră şcolară

-A de verinţă de angajat din care să
rezulte adresa la care îşi desfăşoară
activitatea.
-Se v o r p re zen ta acte dov editoare din
care să reiasă faptul că sunt bunicii
copilului, originale şi fotocopii
-D eclaraţie pe p ro pria răspundere a
părinţilor că în perio a d a cursurilor
şcolare copilul va fi în su praveg herea
bunicilor
-C op ie d u p ă actul de identitate al
bunicilor pentru do v ed ire a adresei
-C o pie d ip lo m a sau certificat de
absolvire /D eclaraţie pe proprie
răspundere
A deverinţă de la g rădiniţă din care
să reiasă că frecve nte ază cursurile
respectivei grădiniţe şi ad resa ,
acesteia
C opie d ip lo m a sau certificat de
absolvire / D eclaraţie pe propria
răspundere
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