
Scoala Gimnaziala “Nicolae Grigorescu”                                                  Nr……….din……………………. 

Str.Coralilor Nr.1 Bucuresti 

 

Doamnă Director, 
 

 Subsemnatul(a)……………………………………………domiciliat(ă) în …………………………. 

str……………………..….......……nr…..cod strada.........................bl……sc……et…..ap…… sector………. 

tel…………………………vă rog să-mi aprobaţi REINSCRIEREA fiului/fiicei mele in grupa …….............,  

.... program prelungit - Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” (locatia Hrisovului Nr.24),   

     program normal - Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” (locatia Coralilor Nr.1) în anul şcolar 2020/2021. 
 

     Date personale ale copilului: 

Numele şi prenumele………………………..............................................................…………………………. 

Data şi locul naşterii: ziua…..luna……anul……..  localitatea………….………..C.N.P…………………………. 

Cetăţenie….........………………Naţionalitate……………......……….Religie……....…...............………….. 
 

     Date despre părinţi (sau susţinători legali): 

Tatăl, numele şi prenumele:……………………………………….membru al familiei/divorţat 

Profesia…………….locul de munca…………………………………tel.……………………../…………… 

Nationalitatea…………………..plecat la muncă în străinătate:Da/Nu, ţara……………….din anul………. 

Mama, numele şi prenumele:……………………………………….membru al familiei/divorţat 

Profesia…………….locul de munca…………………………………tel.……………………../…………… 

Nationalitatea…………………..plecată la muncă în străinătate:Da/Nu, ţara……………….din anul………. 
 

     Date şcolare: 

Grădiniţă sau creşă frecventată anterior: numele instituţiei……………………………………………………. 

Adresa…………………………………..ţara……………….tel…………………….perioada……………….. 

Dificultăţi de vorbire, comportamentale, fizice etc……………………………………………………………. 

Antecedente in sănătatea copilului(boli, operaţii, tratamente etc.)……………………………………………. 

............................................................................................................................................................................ 

Alergii la alimente sau medicamente………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     Sunt de acord să permit copilului meu să participe la activităţi extraşcolare la grădiniţă. 

     Sunt de acord să permit cadrelor medicale ale grădiniţei să-mi trateze copilul în cazuri de extremă urgenţă. 

     Sunt de acord să-mi fie fotografiat sau filmat copilul în cadrul unor activităţi din grădiniţă. 
 

În atenția părinților: 

 Contribuția la hrană se platește anticipat; 

 Primirea copiilor se face între orele 7.30-8.30; 

 Plecarea copiilor se face între orele: 16.30-17.30, cel târziu; 

 Orice absență nemotivată mai mult de 10 zile consecutive duce automat la excluderea copilului din 

unitate; 

 Respectarea și încadrarea în Regulamentul Intern al Școlii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu”; 
 În conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestora (G.D.P.R), am luat la cunoștință faptul că Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”, în calitate de 

operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a administra, prelucra și partaja, în condiții de siguranță și 

numai pentru scopurile prevăzute în legislația în vigoare, datele personale pe care le-am furnizat. Totodată, am luat act 

de faptul că datele cu caracter personal sunt transmise altor destinatari cu care unitatea noastră colaborează. 

                                                                                                                   Am luat la cunoștință : 

Data:                                                                                                    Semnătura părinți : 

 


