GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
„PARADISUL PRICHINDEILOR”
Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, nr.22,
jud. Cluj, cod.400467
Tel. 0264 441 889, Fax. 0364 401 806
Email: mihaelajaradat@yahoo.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
AN ȘCOLAR ........ – ........
( a se completa cu majuscule)
Numele copilului…………………………………………………………….
Prenumele copilului………………………………………………………….
Data nașterii: (ziua, luna, anul)……………………………………………..
Naționalitate: ………………………………………………………………..
Se solicită înscrierea copilului la GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “PARADISUL
PRICHINDEILOR”, în anul școlar ........ – ........, pentru următorul tip de program:
� 8.00 – 13.00
� 8.00 – 16.00
� 8.00 – 18.00
DATE PERSONALE
A. Numele și prenumele tatălui.......................................................................................
Naționalitatea...................................................Cetățenia..............................................
Adresa..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................
e-mail............................................................................................................................
B. Numele și prenumele mamei......................................................................................
Naționalitatea.....................................................Cetățenia..........................................
Adresa..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................
e-mail............................................................................................................................
C. Persoana de contact în caz de urgență, autorizată de părinți în lipsa acestora:
Numele și prenumele.....................................................................................................
Adresa..........................................................................................................................
Telefon...........................................................................................................................
D. Frați sau surori:
Nume și prenume……………………………………………………………………............
Data nașterii…………………………………………………………………………………..

E. Alimente netolerate de organismul copilului ( alte specificații legate de
alimentație, dacă este cazul ex.: alergii în antecedent, preferințe culinare etc. ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
DATE EDUCAȚIONALE
� Grădinițe sau creșe frecventate anterior:
Numele instituției.....................................................................................................
Țara............................................................Perioada...............................................
� Limba vorbită acasă..............................................................................................
� Limba de instruire la ultima instituție de învațământ........................................
� Înclinații native și hobby-uri.................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
� De unde ați aflat de Gradinița cu program prelungit „PARADISUL PRICHINDEILOR”
.................................................................................................................................
PROGRAMUL GRĂDINIȚEI PARADISUL PRICHINDEILOR
• 8.00 – 8.15 - Primirea copiilor în gradiniță
• 8.15 – 8.30 - Activități pe centre
• 8.30 – 9.00 - Servire mic dejun
• 9.00 – 12.00 - Activități impuse
- Activități libere alese
- Jocuri
• 12.30 – 13.00 - Servire prânz
• 13.00 – 13.30 - Lumea poveștilor
• 13.30 – 15.30 - Odihnă
• 15.30 – 16.00 - Trezirea copiilor; servirea gustării
• 16.15 – 18.00 - Program educativ – consolidarea cunoștințelor
- Cluburi (dans, pictură, arte marțiale, teatru, canto/instrument)
ACTE NECESARE INSCRIERII:
� Fișa de înscriere;
� Fișa de consultații medicale;
� Contractul;
� Copie după CI/pasaportul părintelui/tutorelui;
� Fișa de evaluare de la gradinița/creșa frecventată anterior;
� Copie după certificatul de naștere;
� Copie după carnetul de vaccinări;
� Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical:
• Exudat faringian;
• Examen coproparazitologic.
� Aviz de intrare in colectivitate.

DATA SEMNATURA
PARINTE/TUTORE_______________________________________________

