FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
An şcolar 2020-2021
A.

INFORMATII DESPRE COPIL:
• Numele și prenumele copilului cu inițiala tatălui
_________________________________________________________________

• Data naşterii copilului: __________________________CNP:__________________________
• Grupa la care se dorește înscrierea*:
Mini (2-3 ani) Mică (3-4 ani) Mijlocie (4-5 ani) Mare (5-6 ani)
(se va sublinia grupa la care se dorește înscrierea)

• Sex

□F

□M

• Naţionalitate: _________________________________________________________________
• Limba maternă: _______________________________________________________________
• Religie: ______________________________________________________________________
• Domiciliul actual: _____________________________________________________________
• Telefon: _____________________________________________________________________
• Persoane de contact în caz de urgenţă, altele decât părinţii (bunici, bona):
.................................................................................. Tel.................................................................
.................................................................................. Tel.................................................................
• A mai fost copilul înscris la grădiniţă sau creşă? Dacă da, vă rugăm să menţionaţi numele instituţi(ilor)ei
respective şi perioada.
_______________________________________________________________________________________
*Pentru înscrierea la grupa Mini, copilul trebuie să aibă 2 ani împliniți sau să împlinească 2 ani până la 31 decembrie 2020
* Pentru înscrierea la grupa Mică, copilul trebuie să aibă 3 ani împliniți sau să împlinească 3 ani până la 31 decembrie 2020
* Pentru înscrierea la grupa Mijlocie, copilul trebuie să aibă 4 ani împliniți sau să împlinească 4 ani până la 31 decembrie
2020
* Pentru înscrierea la grupa Mare, copilul trebuie să aibă 5 ani împliniți sau să împlinească 5 ani până la 31 decembrie 2020

• Prezintă copilul vreo formă de dizabilitate psihica (ex: dificultăţi de învăţare) sau fizică? Dacă da, vă rugăm
să detaliaţi.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Există anumite alergii la mâncare sau medicamente ale copilului?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• În ultimul timp, copilul a manifestat interesul cel mai mare pentru
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
((se vor trece 2-3 activitati comune, extracurriculare sau actiuni despre care copilul povestește foarte mult)
• Are copilul un frate/o soră înscris(ă) la Școala Gimnazială Româno-Finlandeză?

B.

DA

INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI / TUTORE LEGAL:
• Mama:
o Nume şi Prenume: _______________________________________________________
o Data naşterii: ___________________________________________________________
o Locul naşterii: __________________________________________________________
o Domiciliul actual: _______________________________________________________
o Tel. Mobil: ____________________________________________________________
o Locul de muncă: ________________________________________________________
o Adresă serviciu: ________________________________________________________
o Tel. Serviciu: __________________________________________________________
o Studii: ________________________________________________________________
o Funcţia: _______________________________________________________________
o Adresa de e-mail: _______________________________________________________
o Limbi străine vorbite: ____________________________________________________

NU

• Tata:
o Nume şi Prenume: _______________________________________________________
o Data naşterii: ___________________________________________________________
o Locul naşterii: __________________________________________________________
o Domiciliul actual: _______________________________________________________
o Tel. Mobil: ____________________________________________________________
o Locul de munca: ________________________________________________________
o Adresa serviciu: ________________________________________________________
o Tel. Serviciu: __________________________________________________________
o Studii: ________________________________________________________________
o Funcţia: _______________________________________________________________
o Adresa de e-mail: _______________________________________________________
o Limbi străine vorbite: ____________________________________________________

• Tipul de program pentru care optaţi:
o

8:00 – 13:30 (mic dejun + gustare + masa de pranz)

o

8:00 – 18:00 (mic dejun + gustare + masa de pranz + gustare dupa somn)

C. OBLIGAŢII ŞI AUTORIZĂRI
•

Mă oblig să plătesc taxa de şcolarizare până la data stabilită în contract.

•

În situaţia în care nu pot fi contactat(ă) în caz de urgenţă, autorizez personalul școlii să aplice măsurile de
securitate în beneficiul copilului.

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere sa fie prelucrate în scopul înscrierii copilului.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind fasul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea
nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.

Subsemnatul

........................................................................................................,

în

calitate

de

părinte/tutore/reprezentant legal al copilului..................................................................................., am luat la
cunoștință de Oferta Educațională, Regulamentul de ordine interioară și sunt de acord cu valorile și principiile
promovate de Școala Gimnazială Româno-Finlandeză.

D. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
•

Fişa de înscriere

•

Contractul de școlarizare

•

Copie C.I/B.I (părinți)

•

Copie certificat de naștere

•

Copie carnet de vaccinări și avizul epidemiologic de intrare în colectivitate (vor fi aduse în momentul în
care copilul începe grădinița)

Semnătura părinte / tutore
_________________________

Data
________________

