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ACTE SOLICITATE LA ÎNSCRIERE: 

 

RECOMANDĂRI LA ÎNSCRIERE: 

ANALIZE MEDICALE RECOMANDATE: 

 
            Coproparazitologic                      Exudat faringian                          Exudat nazal  

 

ȚINUTA PENTRU GRĂDINIȚĂ: 

Copiii vor veni la grădiniţă în haine nepretenţioase, de preferat din bumbac. 

Obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte vor fi însemnate pentru a putea fi ușor recunoscute.  

Încălţămintea de exterior va fi nealunecoasă, comodă, fără toc, iar cea de interior va fi uşoară şi 

fără şireturi. 

Fiecare copil va avea un săculeţ/ghiozdan cu un rând complet de schimburi (maiou, tricou, pantaloni, 

şort, chilot, şosete).  

Părinţii au datoria să verifice şi să asigure zilnic hainele de schimb curate. 

În fiecare luni copiii vor aduce pijamale curate şi le vor lua acasă vineri. Deasemenea, vor aduce o 

pampers și șervețele umede (dacă este cazul).  

Copiii nu vor avea asupra lor bijuterii de valoare deoarece se pot pierde, deteriora sau pot produce 

accidente. Cerceii vor fi de mici dimensiuni pentru a se evita agăţarea lor. Nu  ne asumăm 

responsabilitatea pentru pierderea bijuteriilor.  

 

Copie certificat de naştere copil                                                                              Adeverinţe  medicale 

                          Fişa medicală/Carnet vaccinări                   Avizul de la medicul de familie pentru intrarea in colectivitate* 

                                             *Avizul se va solicita medicului, cu o zi înainte de intrarea efectiva a copilului în colectivitate. 

Copie carte de identitate părinţi                                                                Foaia matricolă (dacă este cazul) 

                     Copie certificat de căsătorie   (dacă este cazul)       

                      Decizia tribunalului de încredințare a copilului unuia dintre părinți/tutori legali (dacă este cazul)       

o                       Act din care să reiasă domiciliul stabil al copilului (dacă este altul decât cel din actul de identitate al părinților / tutorilor  

o  

o                       legali (dacă este cazul).                                                      
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