MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
PALATUL COPIILOR GALAȚi
STR. MIHAI BRAVU NR. 28 | FAX 0236.415028 | pcgalaţi@gmail.com

Nr. Înreg: ____
Coordonator cerc,
Prof. ..........................................

/__________________

Se aprobă,
Director, Prof. dr. Barbu Charlotte
…………………………………..

CERERE DE ÎNSCRIERE/REÎNSCRIERE
Subsemnatul, ...……………………………................................……………. în calitate de
reprezentant legal al minorului/minorei ………………………………....................., solicit
înscrierea/reînscrierea acestuia/acesteia la activităţile desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor
Galaţi, în anul şcolar ....................., la cercul ………………………………….. deoarece am urmat în anul
................................. aceste cursuri.
Date de contact:
Elevul/copilul: (Numele si prenumele)……………........................................................................
CNP elev/copil…………………………………….........................................................................
Unitatea de învăţământ1.............................................................................................................
Clasa / grupa ................................
Vă rugăm încercuiți varianta corectă: Elev cu CES (cerințe educaționale speciale): DA/NU; Elev
din Familie monoparentală (un singur părinte): DA/NU; Elev Orfan: DA/NU
MAMA: (Numele şi prenumele).......................................................................................................
telefon.........................................loc de muncă/ocupaţia..............................................................
TATA: (Numele şi prenumele) …………....................................................................................
telefon.........................................loc de muncă/ocupaţia..............................................................
Menţionăm că elevul este în grija bunicilor2 (nume)............................................................
telefon .............................
Adresa de domiciliu: strada........................................., nr...........bloc..........sc........ap......... ,
Cartier………………………… .
Fiecare profesor are dreptul și obligația să testeze aptitudinile copiilor cât şi de a-şi
alege componenţii echipajelor participante la competiţii.
În caz de retragere de la cursurile Palatului, vă rugăm să adresați o cerere către
conducerea instituției, în care să menționați motivele pentru care nu mai doriți să frecventați
cursurile cercului la care v-ați înscris.
La sfârșitul fiecărui an școlar puteți solicita o adeverință că ați urmat cursurile Palatului
iar dupa frecventarea a trei ani consecutiv la aceluiași cerc, puteți solicita eliberarea unui
certificat de competență, în funcție de rezultatele obținute în acest interval de timp.
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Grădinița/școala/ liceul pe care le frecventează copilul.
Se completează dacă elevul locuiește cu bunicii

Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituţiei de învăţământ şi sunt/nu
sunt de acord cu publicarea de imagini (foto și video) de la activitățile de cerc în care apare și
fiul/fiica mea.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și procesarea datelor cu caracter personal de
către Palatul Copiilor Galați, conform Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept
Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).
NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR
Deplasarea spre/dinspre Palatul Copiilor spre casă, se va face respectând regulile de
circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens, respectând
culoarea semaforului pentru pietoni; nu se va călători pe scările sau părțile exterioare ale
mijloacelor de transport în comun etc.
Elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta
Palatului. Accesul/staționarea părinților pe culoarele instituției dăunează procesului de
învățământ.
Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați
să nu părăsească Palatul neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul.
Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor
respecta, cu strictețe, următoarele reguli:
• Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la
funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului.
• Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, doar de către copii,
nu și de părinți/aparținători.
• Este interzisă alergarea în interiorul clădirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce
presupune mișcare sau zgomot. Deplasarea în curte și pe scări se face cu atentie; nu
este admisă cățărarea pe pervazurile geamurilor/garduri/balustrade/bănci/în copaci.
• În sălile de curs vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme
ce le vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc.
Palatul Copiilor este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident
cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.
Elevii care absentează nemotivat consecutiv de 3 ori sau mai multe ori într-un semestru pot
fi excluși de la cursuri. In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate,
elevul va lipsi mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului
conducator de cerc.
Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din Palatul Copiilor.
Anexez copie după buletinul unuia dintre părinți, adeverința medicală a copilului.
Acte necesare la înscriere: - copie BI/CI unul dintre părinți
- copie dupa adeverință medicală (“Apt pentru efort fizic” sau “Apt
de a intra in colectivitate”)
Data: ……/……/……..

Semnătura reprezentantului legal al
copilului/elevului,
......................................

