GRĂDINIȚA CU P.P NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR,, HOREZU
CIF/CUI: 2541339
SEDIU: ORAȘ HOREZU, STR.UNIRII NR.30

Nr……/……….

Doamnă Director,
Subsemnatul(a)……………………………………………domiciliat(ă) în ………………………….
str……………………………nr…..bl……sc……et…..ap……jud…………….tel…………………………
vă rog să-mi aprobaţi reînscrierea fiului/fiicei mele in grupa ……………………., program normal /prelungit
la Grădiniţa cu P.P. Nr.1 Casuta Piticilor,Horezu, în anul şcolar 2015-2016
Date personale ale copilului:
Numele şi prenumele………………………………………………….
Data şi locul naşterii: ziua…..luna……anul…… localitatea………………..C.N.P………………………….
Cetăţenie…………………Naţionalitate…………………….Religie…………………..
Date despre părinţi (sau susţinători legali):
Tatăl, numele şi prenumele:……………………………………….membru al familiei/divorţat
Profesia…………….locul de munca…………………………………tel.……………………../……………
Nationalitatea…………………..plecat la muncă în străinătate:Da/Nu, ţara……………….din anul……….
Mama, numele şi prenumele:……………………………………….membru al familiei/divorţat
Profesia…………….locul de munca…………………………………tel.……………………../……………
Nationalitatea…………………..plecată la muncă în străinătate:Da/Nu, ţara……………….din anul……….
Altă persoană de contact în caz de urgenţă, autorizată de părinţi in lipsa acestora:
Numele şi prenumele…………………………………statut(grad rudenie etc.)…………………vârsta……..
Telefonul de contact al acesteia …………………………………
Date şcolare:
Grădiniţă sau creşă frecventată anterior: numele instituţiei…………………………………………………….
Adresa…………………………………..ţara……………….tel…………………….perioada………………..
Limba vorbită: acasă…………………la ultima grădiniţă……………..alte limbi cunoscute…………………
Dificultăţi de vorbire, comportamentale, fizice etc…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Înclinaţii native, hobby-uri……………………………………………………………………………………..
Fraţi şi surori(nume, prenume, data naşterii)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Antecedente in sănătatea copilului(boli, operaţii, tratamente etc.)…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Alergii la alimente sau medicamente…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Sunt / nu sunt /de acord să permit copilului meu să participe la activităţi extraşcolare la grădiniţă.
Sunt / nu sunt /de acord să permit cadrelor medicale ale grădiniţei să-mi trateze copilul în cazuri de extremă
urgenţă.
Sunt / nu sunt /de acord să-mi fie fotografiat sau filmat copilul în cadrul unor activităţi din grădiniţă.
Ma oblig sa achit contravaloarea hranei si sa respect contractul educational completat la inscrierea
prescolarului.
Anexez prezentei cereri de înscriere următoarele acte, pe care le depun în dosar cu şină spre înregistrare:
- copie certificat de naştere copil(+ original pentru confirmare);
- copie buletin/carte de identitate de la ambii părinţi(+original pentru confirmare);
Adeverinţa medicală de la medicul de familie despre starea de sănătate , vaccinările, imunizările copilului,
analize coproparazitologic şi exudat faringian se vor efectua în perioada 1-15 sept. 2015.
Data:

Semnătura:

