Sedii: Scoala - Str. Petre Ispirescu, Nr.54 B; Gradinita - Str. Lespezi, Nr. 4
e-mail: micul.lordy@gmail.com
Tel : 0745101507

www.micul-lord.ro

Scoala Primara si Gradinita Micul Lord
FORMULAR DE INSCRIERE/REINSCRIERE
An școlar 2019-2020
NUME SI PRENUME ELEV
DATA NASTERII

CNP

ADRESA
 Alegeti grupa:

GRĂDINIȚĂ
 GRUPA BABY 1-3 ani
 GRUPA MICA 3-4 ani
 GRUPA MIJLOCIE 4-5 ani
 GRUPA MARE 5-6 ani
 Alegeti un program:
1.

Program normal : 08:00 – 13:00

2.

Program prelungit : 08:00 – 18:00
 Date despre familie

SUSTINATOR LEGAL :
LEGITIMAT CU :
Numele si prenumele tatălui
Naționalitatea
Adresa completa
Tel
Locul de munca si adresa / tel
Ocupația

Cetățenia
e-mail

Situația medicală: ....................................................................................................................................
Numele si prenumele mamei
Naționalitatea
Adresa completa
Tel
Locul de munca si adresa / tel
Ocupația

Cetățenia
e-mail

Situația medicală: ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Alte persoane de contact in caz de urgenta, autorizate de părinți:
1. Nume si prenume
Adresa completa
Tel
2. Nume si prenume
Adresa completa
Tel
 Alte informații despre copil :
Nume de alint
Limba vorbita acasă
Alte limbi cunoscute de elev:
Dificultăți ale copilului:
a)
confirmate medical
b)
observate de dumneavoastră
DATE MEDICALE :
Cerințe speciale de tip alimentar_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Alergii sau astm__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Probleme medicale grave sau operații_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Prezinta copilul vreo forma de dizabilitate psihica (exemplu : dificultati de invatare) sau fizica? Daca da, va
rugam sa detaliati: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pasiuni si hobby-uri:

Tipuri de jocuri preferate

 *Frați si surori
Nume

Data nașterii

Tip de relație între frați

Grădinița MICUL LORD are un site propriu unde apar fotografii de la activitățile coordonate și desfășurate
cu copii dumneavoastră. Sunteți de acord sa fie postate pe acest site sau pe alte canale de promovare fotografii
în care apare și copilul dumneavoastră?
DA
NU
Grădinița MICUL LORD organizează diverse activități cum ar fi: spectacole, plimbări, vizite, excursii cu
microbuz propriu sau mijloace de transport private. Sunteți de acord sa participe la aceste activități
educative?
DA
NU
IMPORTANT DE REȚINUT:

•

•

Copiilor nu le sunt administrate medicamente în Grădinița MICUL LORD, decât în cazuri speciale,
când sunt prescrise de un medic și primim de la părinți indicații scrise în privința administrării
acestora.
În cazul unei situații de urgență vom contacta părinții.

TAXAG DE INSCRIERE/ AN SCOLAR :
 GRĂDINIȚĂ: 400 RON/AN
 CREȘĂ : 300 RON/AN
•

ACHITAREA TAXEI DE SCOLARIZARE:

o LUNAR:
Plata se efectueaza intre 15-30 ale lunii curente pentru luna urmatoare.
Pentru plata neefectuata la timp se percep penalitati de 1% pentru fiecare zi de intarziere.
o TRIMESTRIAL :
Pentru plata trimestriala se ofera un discount de 3 % din suma totala.
 PUTETI PRIMI INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA COPILULUI DUMNEAVOASTRA
PRIN:
o E-mail – informatii generale ; in cadrul discutiilor individuale –pe baza unor programari
facute anterior; in cadrul Sedintelor cu parintii;
o Ne sunt de ajutor impresiile si sugestiile dumneavoastra pe care ni le puteti transmite zilnic
in catalogul parintilor de la receptie, dar si la adresele: micul_lordy@yahoo.com;
micul.lordy@gmail.com

 CUM ATI AFLAT DE GRADINITA MICUL LORD ?
Facebook

Recomandare

Site

Discutii ocazionale

Flyere

Activitati extrascolare

DATA

Zona de proximitate

SEMNATURA

