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FIŞA DE REÎNSCRIERE/ ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021 
 

 

A.  DATE GENERALE 

Numele  şi prenumele copilului cu iniţiala tatălui…………………………………………….. 

Data naşterii copilului……………………………CNP……………………………………… 

Nationalitatea ……………………………… Religia ………………………………………… 

Adresa…………………………………………………………………………………………. 

Telefon/mobil/fax/e-mail ………………………………………………………………………….. 

 

Părinţii Tatăl Mama 

Nume si prenume   

Data naşterii   

Studii 

(ultima şcoala absolvită) 

 

 

 

Profesia  

Funcţia 

  

Loc de muncă şi  

domeniu 

 

 

 

 

 

Telefon/mobil/fax/e-mail  

 

   

 

 
B.  DATE DESPRE COPIL 

 A frecventat grădiniţa:  0 ani 1 an     2 ani      3ani  
 Copilul a fost  la grădiniţa…………………………educatoare…………………………........................... 

 In anul şcolar 2019-2020, copilul a manifestat interesul cel mai mare pentru………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………....................

....................................................................................................................................................................... 
(se vor trece 2-3 activităţi comune , extracurriculare  sau acţiuni despre care a povestit acasă foarte mult) 

 

 

 Menţionez ca în anul şcolar 2019-2020 m-am achitat de responsabilităţile care mi-au revenit, în calitate 

de partener educaţional: 

Întotdeauna                deseori                          rareori 
 
 

    

mailto:bratescu@gmb.ro
http://www.colegium.ro/


C.  DATE PRIVIND OPŢIUNILE PĂRINŢILOR PENTRU 2020-2021: 

   ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL: program 8.30-12.30       

   ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ ,,STEP-BY-STEP": program 8.30-12.30  
   ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ ,,STEP-BY-STEP":  program 13.00 -17.00        

 

 As dori ca activităţi opţionale: 

  „Limba franceza pentru cei mici „:  

  „Prietenii mei pompierii”:  

“ Creativitate şi îndemânare “:     

 

 Se completează  maximum 2 opţiuni, in ordinea preferinţelor . 

 

 In cazul in care  optez  pentru  alternativa  educaţionala   ,,Step-by- Step",  voi achita lunar, suma 

pentru costurile specifice necesare (plata salariului ajutorului de educatoare, 6 Ron/zi , integral pentru fiecare 

lună a anului şcolar: septembrie 2020-iunie 2021). 

   

 

Ne  angajăm  sa stabilim  un parteneriat coresponsabil cu grupa si Colegiul, sa respectam 

regulamentele şcolare in vigoare.  

 

 ÎNSCRIEREA SE FACE PE BAZA URMĂTOARELOR ACTE: 

 Cerere de inscriere tip MEC; 

 Fisa de înscriere eliberată de Colegiu (prezenta fișă); 

 Copie certificat de naştere al copilului; 

 Copie  act de identitate părinți/ tutore; 

 Adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.11.1) 

 Aviz epidemiologic - dovadă vaccinare; 

 

 

 REÎNSCRIEREA SE FACE PE BAZA URMATOARELOR ACTE: 

 Fisă de înscriere (prezenta fișă); 

 

Sunt de acord ca datele personale din prezenta să fie prelucrate în scopul înmatriculării şi 

şcolarizării copilului 

 

 

        SEMNATURA : 

 

                                                                         TATAL COPILULUI :…………………………. 

 

                                                                         MAMA COPILULUI :…………………………. 
 

DATA: …………………… 

 


