CERERE DE REÎNSCRIERE

Nr. ..........din........................
DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnatul(a)……………………………………………, domiciliat în Bucureşti ,
strada …………………………….......................... nr………….bloc…………..scara……..
etaj …….apartament……… sector ........ cod postal......................., posesor al C.I. seria..
……….nr………………….eliberat de ……......…………..la data de……………, luând la
cunoștință oferta gradiniței, regulile care trebuie respectate și cu care sunt de acord, vă rog
să aprobați reînscrierea fiului/fiicei mele ..................................................................
Grădiniţa Nr.154, sector 3, program prelungit,

în anul şcolar

la

2020-2021, în

grupa ..................................,
DATELE PERSONALE ALE COPILULUI:

Nume şi prenume:…………………………………….......
Data naşterii: Zi………Luna…………….An…………….
Locul naşterii:……………………………………………...
C.N.P……………………………………………………….
DATE PĂRINŢI / BUNICI / INTRETINATOR COPIL

PĂRINŢII

TATA:

MAMA:

Nume şi prenume
Profesia
Locul de muncă
Telefon
E-mail
- Mă angajez să respect :
- achitarea alocaţiei de hrană pentru copil anticipat la începutul fiecărei luni, pentru luna în curs în
programul de încasări stabilit;
- programul zilnic (7,30–17,30) și ora de sosire în grădiniță (7,30 – 8,30, dar nu înainte de 7.30 și nu
mai tarziu de 8,30) și ora de plecare din grădiniță (16,00 – 17,30, dar nu mai târziu de 17,30);
- voi reține în familie copilul aflat sub tratament medical ;
- prezentarea actelor doveditoare ori de câte ori intervin modificări privind domiciliul sau locul de
muncă al ambilor părinţi;
- anunţarea unităţii în cazul absentării copilului pe o perioadă mai mare de 15 zile şi motivul.
În situația în care nu pot fi contactat în caz de urgență, autorizez personalul grădini ței să aplice
măsurile de sănătate și securitate în interesul și beneficiul copilului:
-

DA

NU

Declar pe propria răspundere că am luat la cuno știn ță de drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protec ția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circula ție a acestor date, prevederile
Regulamentului UE 679/2016 și sunt de acord ca acestea să fie folosite în aplica țiile electronice ale M.E.C./ ale
unității școlare pentru reînscriere în grădiniță, analize și prelucrări statistice ale managementului educa țional.

Data: ___________

____________________

_________________

Nume și prenume în clar solicitant
In conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), Grădini ța nr. 154
informații pe care le colectează de la dumneavoastră.

Semnătura
protejază orice

