7. Anexez următoarele acte necesare înscrierii / reînscrierii copilului

în dosar PVC cu şină:
copie certificat de naştere copii;
copie carte/buletin de identitate unul dintre părinţi pentru domiciliul stabil;
adeverinţe de salarizare ambii părinţi.
hotărâre de delegare a autorității părintești, pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate;
copie după hotărârea judecătorescă de încredinţare a copilului (în caz de divorț);
copie decizie concediu îngrijire copil (dacă este cazul);
declaraţie pe propria răspundere dacă unul dintre părinţi este plecat în străinatate (dacă este
cazul)
documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice.
Doamnei director a Grădiniţei nr.2 Brăila.

DATE STATISTICE NECESARE BAZEI DE DATE
Religia
copilului

Copil de
etnie
rromă

Copil cu
Copil provenit
Cerințe
din familii
Educative monoparentale
Speciale

Copil aflat în
Copil cu un
părinte aflat
grija
bunicilor sau la muncă în
străinatate
rudelor/
tutorilor

Copil cu
ambii părinţi
aflaţi la
muncă în
străinătate

Venitul pe membru de familie /RON

(venitul net al familiei împărțit la numărul de membri )

Copil provenit din
familii cu mai
mult de 2 copii
în întreţinere

Copil în
plasament
familial

Copil
instituţionalizat

Copil ai căror părinţi nu au
loc de muncă(şomaj)
un părinte
în şomaj

Studiile părinţilor
P=primare
G=gimaziale
M=medii
S=superioare
PU=post universitare
ambii părinţi
tata
Mama
în şomaj

Observaţii speciale despre copil

Notă:
Solicităm informaţiile de mai sus pentru completarea bazei de date privind copiii înscrişi în unitatea de
învăţământ. Menţionăm că datele vor fi folosite doar în raportările statistice solicitate de forurile superioare.
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor
legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de
instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.
Vă mulţumim!

