MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA COPILĂRIEI” Gura Humorului, 725300
Str. Sf.Mihail Nr. 28, tel./fax .0230/230817
e-mail: gpnlumeacopilariei@gmail.com

Nr. ______ din ___________________

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnaţii
__________________________/___________________________,
în
calitate
de
părinţi
/
bunici
/
tutori
sau
________________
ai
copilului
____________________________________, născut la data de ___________________________, CNP
___________________________________,
cu
domiciliul
în
localitatea
_________________________________________________, strada ____________________________,
nr. ______________, blocul _____________, scara ________, apartamentul ____________, salariat la
__________________________________________________
________________________________________, în funcţia de ________________________________,
telefon de serviciu ______________________, telefon domiciliu __________________________,
solicităm înscrierea copilului la Grădiniţa cu Program Normal „Lumea copilăriei” Gura Humorului,
începând cu anul şcolar ________________ .
Menţionez că am mai depus cerere de înscriere la :
- Grădiniţa
cu
program
normal,
„______________________________”
din
_______________________________
- Grădiniţa cu program prelungit _____, „_________________________________” din
_______________________________
- şi
la
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ .
Anexăm prezentei solicitări dovada privind domiciliul şi copia după certificatul de
naştere al copilului necesare la dosarul de înscriere, urmând să anexăm avizul epidemiologic, în prima zi
de grădiniţă a copilului.
Declarăm pe proprie răspundere că datele furnizate în prezenta cerere sunt reale.
Ne angajăm să respectăm programul grădiniţei şi să menţinem o comunicare
permanentă cu aceasta.
Numele părintelui care completează cererea ( lizibil )
___________________________________
Data _________________

Semnătura ___________________________

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA COPILĂRIEI” Gura Humorului, 725300
Str. Sf.Mihail Nr. 28, tel./fax .0230/230817
e-mail: gpnlumeacopilariei@gmail.com

Nr. ______ din ___________________

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnaţii __________________________/___________________________,
în calitate de părinţi / bunici / tutori sau ________________ ai copilului
____________________________________,
născut
la
data
de
___________________________,
CNP
___________________________________,
cu
domiciliul în localitatea _________________________________________________, strada
____________________________, nr. ______________, blocul _____________, scara
________,
apartamentul
____________,
salariat
la
__________________________________________________
________________________________________,
în
funcţia
de
________________________________, telefon de serviciu ______________________, telefon
domiciliu __________________________, solicităm reînscrierea copilului la Grădiniţa cu
Program Normal
„Lumea copilăriei” Gura Humorului, începând cu anul şcolar
________________ .
Declarăm pe proprie răspundere că datele furnizate în prezenta cerere sunt reale.
Ne angajăm să respectăm programul grădiniţei şi să menţinem o comunicare
permanentă cu aceasta.

Numele părintelui care completează cererea ( lizibil )

___________________________________

Data _________________

Semnătura ___________________________

