INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „NICOLAE ROMANESCU”CRAIOVA
Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, Craiova, Dolj, CP 200325

http://gradinitanromanescu.ro/
http://gradnromanescu.gradinite.edu.ro/
Tel/Fax: 0251/533 828; 0351/ 808092; E‐mail:gradinitanromanescu@yahoo.com

Nr………..din ..…/……./.2015.

Doamna Director,

Subsemnatul(a)………………………….………..……………………………..……………….. cu domiciliul in Craiova,
str……………………………..……….nr…….bloc….….sc…..ap….telefon…….…………………….. va rog să aprobaţi înscrierea
fiului/fiicei meu/mele ………….……….……….………………………….…………născut/născută la data de…………..………….….
CNP………………….……………………..la grupa……………………….., în anul şcolar 2015‐2016.
Date de contact ale parintilor:
Mama : Nume si prenume………………………………………………….………………………………………………………………………….
Studii……………………………………………………………….………………..……………………………………………………………….
Locul de munca………………………………… functia………..…….…………………………………………………………………..
Telefon serviciu…………………….……………telefon mobil…………………….......................................................
Tata : Nume si prenume………………………..……………………………………….……………………………………………………………
Studii………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Locul de munca………………………………..functia…………………………………………………………………………………….
Telefon serviciu………………………………..telefon mobil…………………….........................................................
Mă angajez:
 Să platesc integral contribuţia pentru hrana copilului meu pâna la sfârşitul lunii in curs;
 Să respect programul grădiniţei (sosirea copiilor 6.00‐8.30 şi plecarea 16.00 – 18.00);
 Să aduc aviz epidemiologic de la medicul de familie la intrarea în colectivitate, ori de câte ori lipseste
3 zile consecutiv şi după fiecare vacanţă;
 Să păstrez în permanenţa legătura cu grădiniţa participând la şedinţele cu părinţii, activităţi
demonstrative, lectorate, serbări şi să mă implic în rezolvarea unor probleme legate de dotarea
materială, rechizite, realizarea unor proiecte educative, etc. la solicitarea cadrelor didactice.
Alte informaţii despre copil:
Particularităţi individuale ale copilului de care consider că ar trebui să ţineti seama (boli, alergii,
e.t.c.)………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Am luat la cunoştinţă, că în cazul în care copilul lipseşte trebuie să anunţ educatoarele grupei.
În cazul în care copilul lipseşte în mod succesiv, 2 săptămâni, fără să anunţe, îşi va pierde locul din
grădiniţă.
Anexez:
 copie certificat de naştere copil;
 copie C.I. ambii părinţi;
 adeverinţele de salariat ale ambilor părinţi eliberate în luna în care se face înscrierea.
 adeverinţe medicale pentru părinti şi aviz epidemiologic pentru copil la prezentarea în unitate
(începerea anului şcolar)
În cazul în care copilul va fi luat de la grădiniţa de o persoană, alta decât părinţii, ne angajăm să
anunţăm în prealabil educatoarele grupei.
DATA,

SEMNATURA,

Doamnei Director al Gradinitei cu Program Prelungit “NICOLAE ROMANESCU” Craiova

