
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ 2018 – 2019 
 

Doamnei Director al Grădiniței..................... 
 

1. Doamna _____________________________________________, domiciliată în _______________________, str_____________ 
nr. _________, bl. _______, sc. _______, ap. _____, sectorul _____, TELEFON _____________________________________________ 

Loc de muncă..........................................................................................................................................sector............  
2. Domnul _____________________________________________, domiciliat în _______________________, str. _____________ 

nr. _________, bl. _______, sc. _______, ap. _____, sectorul _____,TELEFON _____________________________________________ 
Loc de muncă.......................................................................................................................... ...............sector.............  
Părinții/reprezentanții legali ai copilului _______________________________________________________, născut 

la data ..............................., înscris la Grădinița .................................... la grupa ........................., în calitate de 
beneficiari secundari ai actului educațional, vă solicităm să aprobați participarea copilului nostru la 
activitatea ce se va desfășura în vacanța școlară 2018-2019, respectiv în perioada: 

Iulie August 

Luni Marți  Miercuri  Joi  Vineri  Semnătura  Luni Marți  Miercuri  Joi  Vineri  Semnătura  

1 2 3 4 5     1 2  

8 9 10 11 12  5 6 7 8 9  

15 16 17 18 19  12 13 14 15 16  

22 23 24 25 26  19 20 21 22 23  

29 30 31    26 27 28 29 30  

             total zile_______________, in sediul_____________________________ 

Declarăm că, în calitatea pe care o avem, ne angajăm să respectăm, pe toată perioada înscrierii  
copilului nostru la programul educativ, toate reglementările interne ale unității de învățământ, precum și 
hotărârile Consiliului de administrație al acesteia. 

Solicităm înscrierea copilului nostru la programul educativ în perioada vacanței pentru 
următoarele motive: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anexăm prezentei cereri următoarele documente: 
- Copia certificatului de naștere al copilului; 
- Copii cărți de identitate părinți;  
- Copia fișei medicale existentă în grădinița pe care o frecventează copilul (de adus cel târziu la 

prezentarea în colectivitate) 
- Adeverință privind calitatea de preșcolar înscris la o grădiniță din Sectorul 1 
- Hotărâre de divorț/ privind încredințarea copilului (dacă este cazul) 

Toate acestea fiind cuprinse într-un dosar de plastic. 
 
 
 
 



Criterii de înscriere la Grădinița de vacanță: 
1. Copiii inscrisi in Gradinita nr 206 la grupa mica si mijlocie program prelungit. 

2. Frati/surori ai prescolarilor de grupa mica si grupa mijlocie, inscrisi la Gradinita 206. 

3. Copiii de grupa mica si mijlocie, inscrisi la gradinite din Sectorul 1 cu domiciliul in sectorul 1. 

 

Semnături:    1. mama _________________________________  2.tata _________________________________ 


