
COLEGIUL NAŢIONAL 
„PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL” ARAD 

 
              Nr. 506/1.03.2018 

 
Înscrierea în clasa pregătitoare 
pentru anul școlar 2018/2019 

Criterii 
 

Nr. CRITERIUL DOCUMENT PUNCTE 

1. La data înscrierii, un frate/o soră al/a 

copilului este elev/ă al/a Colegiului 

Adeverinţă eliberată de 

secretariatul colegiului 

25 puncte 

2. Locul de muncă al unuia dintre  părinţi/ 

/tutori legali în proximitatea Colegiului 

Adeverinţă de la locul de 

muncă 

2 puncte/tranșă 
de distanță 

 

3. 

Copil școlarizat la una dintre  

grădiniţele de aplicaţie ale Colegiului 

Naţional „Preparandia – D. Ţichindeal” 

Arad 

Adeverinţă tip eliberată 

de grădiniţă 

6 puncte/an 
școlar întreg în 
grădinița de 
aplicație 

 

Note:  

1. Colegiul Național ”Preparandia – D. Țichindeal” nu are alocată circumscripție școlară pentru 

anul școlar 2018/2019. Prin urmare, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare nu este 

condiționată  de domiciliu.  

În cazul în care numărul de copii înscriși depășește numărul de locuri alocate prin planul de 

școlarizare (75 locuri – 3 clase), departajarea se va realiza în ordine descrescătoare a 

punctajelor cumulate la cele 3 criterii precizate mai sus. 

2. Adeverința de la locul de muncă va conține adresa sediului sau punctului de lucru al 

instituției/firmei la care părintele își desfășoară efectiv activitatea, numele în clar și 

calitatea semnatarului adeverinței.  

Punctajul se alocă pe tranșe de distanță de 300m măsurate prin Google maps pieton de la 

cel mai apropiat sediu al școlii (Bd Dragalina 5-7, respectiv L Blaga nr 9), astfel: 0 - 300m = 

20 puncte, . . . 2701 – 3000m = 2 puncte. 

3. Grădinițele de aplicație ale Colegiului Național ”Preparandia – D. Țichindeal” sunt: 

Gradinița PP 14 Arad, Str. Patria, nr. 2-4   pentru perioada 2014 - 2018 

Grădinița PP 13 Arad, Str. Dr. Ion Georgescu, Nr. 7  pentru perioada 2014 - 2017 

Grădinița PP 1 Arad, Str. T Vladimirescu nr. 20-22  pentru perioada 2017 – 2018 

Anul școlar 2017 – 2018 se consideră an școlar întreg și va fi punctat cu 6 puncte pentru 

copiii înscriși în grădiniță de la începutul anului școlar. 
 

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 1 martie 2018. 


