
ASOCIAȚIA SF.IER. NICOLAE ȘI SF. MC. GLICHERIA 
Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Paradisul Piticilor’’ 

 
Nr. ……. Din ………………… 

CERERE  DE  REÎNSCRIERE 
Doamna Director, 

              Subsemnaţii...................................................../......................................................., în calitate de 
(părinţi/bunici/tutori)......................... ai copilului............................................................................, născut 
la data de ......................................, CNP ..........................................................., cu domiciliul în localitatea 
............................., strada ...................................................................., nr. .............., blocul .........., scara 
.............., apt. ....., salariaţi la ....................................................................... 
/................................................................., în funcţia de ................................/....................................., nr.de 
telefon ................................/..........................., solicităm reînscrierea copilului la Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Paradisul Piticilor” Gura Humorului. pentru anul școlar următor, 2020-2021, la grupa:  mică             
mijlocie       mare             (bifați căsuța din dreptul grupei pentru care optați)                                                                    
 
            Menționăm că în școlar curent, 2020-2021, copilul a fost înscris și a frecventat 
grupa..........................................., educatoare: ................................................./.............................................,  
               

Declarăm pe proprie răspundere că datele furnizate în prezenta cerere sunt reale. 
            Ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului intern al instituţiei, contractului 
educaţional, programului grădiniţei şi să menţinem o comunicare permanentă cu d-le educatoare şi 
conducerea grădiniţei. 

Numele părintelui care completează cererea (lizibil) 
............................................................................. 

                          Semnătura ............................................ 
Notă: o dată cu depunerea cererii atașați dovada plății taxei de reînscriere 
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