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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Şcoala Gimnazială “Hermann Oberth”
Piaţa Castelului nr. 2.
RO - 551019 Mediaş / jud. Sibiu
Tel. & Fax: 0269 – 841 866
E – mail:schoberthm@yahoo.com
Nr. 168/22.02.2016
CRITERII DE DEPARTAJARE
( CARE SE APLICĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE
ELEVI APROBAT PRIN PLANUL ȘCOLARIZARE DE CĂTRE ISJ. SIBIU, ÎN
CONFORMITATE CU ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016)
1. Criterii generale de departajare a copiilor, care se aplică în situația în care în
unitatea de învățământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor decât
locuri libere
Criterii generale de departajare
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
provine 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
părinte
d) existența unui frate, a unei surori a
copilului, înmatriculat în unitatea de
învățământ respectivă

Documente justificative
a)certificat de handicap al copilului în cauză

b) certificate de deces,
adeverință de la Oficiul tutelar,adeverință
de la centrul de plasament/plasament
familial sau
casă de copii

c) certificat de deces
d) adeverință de confirmare de la Școala
Hermann Oberth Mediaș

2. Criterii specifice
Criterii specifice de departajare
cunoașterea limbii de predare (germane)

Documente justificative
-evaluarea cunoștințelor de limba germană
prin joc, desen, cântec

Pentru unitățile de învățământ care au și clase cu predare în limba germană, dacă se
stabilește ca și criteriu specific de departajare criteriul de cunoaștere a limbii de
predare, acesta poate fi aplicat înaintea criteriilor generale de departajare (art. 31,
alin.4)
În situația necesității departajării se va organiza în zilele de 16.-17.-18.-martie.2016
evaluarea cunoștințelor de limba germană, prin joc, desen, cântec.

Director,
prof.Viviana Pântea
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