
                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                            Se aprobă 

                                             Director,  

Nr.1183  din  31.08.2018                                                                                                      prof. Adrian Gelu Dobranici 

Coordonator cerc,                

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
an şcolar 2018-2019 

 Formular cerere validat  în  

       C.A. şi  C.P.  

 

Subsemnatul, ……………………………................................………… în calitate de reprezentant legal al 

minorului/minorei……………………………..............................................., solicit înscrierea acestuia/acesteia la 

activităţile desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor Iasi, în anul şcolar 2018 – 2019.  

Date de contact:  

Elevul/copilul ……………………………………………..…................................CNP ………..………………………… 

cu domiciliul in…………… strada.............................................................. nr.........bloc.......sc.........et........ap........., telefon 

fix/ telefon mobil.........................................înscris la unitatea de învăţământ. 
1
 …………………………Clasa / grupa........ 

Copilul are în școala de bază program :               dimineață □                              după amiază □ 

MAMA:  

Numele şi prenumele.................................................................................... telefon fix / mobil............................................. 

adresa de e-mail……………………………………..loc de muncă........................... ocupaţia..............................................  

TATA:  

Numele şi prenumele.................................................................................... telefon fix /mobil............................................. 

adresa de mail……………………………………….loc de muncă........................... ocupaţia.............................................. 

Denumirea cercului  
2
…………………………………………………………………………………………….………..  

Menţionăm că elevul este în grija bunicilor/tutore/susţinător legal  
3
...................................................................cu domiciliul 

în strada.................................................., nr...........bloc..........sc.........et........ap........., telefon fix/mobil................................ 

 Fiecare profesor are dreptul și obligația să testeze aptitudinile copiilor  şi de a-şi alege componenţii 

echipajelor participante la competiţii. 

 

 În cazul în care numărul preşcolarilor/elevilor înscrişi la cerc depăşeşte capacitatea de funcţionare, 

conform ROI  în bune condiţii, a respectivului cerc, consiliul de administraţie al palatului  poate decide, la 

propunerea conducătorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajarea celor înscrişi 

 

 Reprezentantul legal al minorului/minorei îşi asumă responsabilitatea frecventării   pe toată perioada 

anului şcolar a  cursurilor cercului/cercurilor, cu obligaţia de a aduce la cunoştinţă cadrului didactic 

coordonator eventualele schimbări legate de prezenţa copilului la activităţi. 
 

_________________________________________________________________________________ 

               1.Grădinița/școala/ liceul pe care le frecventează copilul.  

               2. Pentru fiecare cerc în parte se completează o cerere distinctă.  

               3  Se completează dacă elevul locuiește cu bunicii  
 

 



 

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR 

 Accesul/staționarea părinților/tutorelui/susţinătorului legal  în instituţie sunt permise la venirea şi plecarea copiilor 

la activităţile de cerc ,la alte activităţi nonformale susţinute în cadrul Palatului Copiilor sau pe baza programării  

unei întâlniri cu conducătorii de cerc/părinţii..  

 Accesul în Palatul Copiilor, se  face pe baza C.I., care va fi prezentată  personalului de supraveghere. 

 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.  

 Părinții/însoțitorii se vor asigura că elevul a fost preluat de cadrul didactic coordonator de cerc pentru desfășurarea 

activității educaționale;  

 

Pentru evitarea posibilelor accidente în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli:  

 Nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică iar defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice 

din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului/personalului de supraveghere/administratorului de patrimoniu. 

 Instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, doar de către copii, nu și de 

părinți/aparținători vizitatori, pentru respectarea normelor de igienă obligatorii şi protejarea acestora. 

 Este interzisă alergarea în interiorul cladirii şi perturbarea desfăşurării activităţilor de cerc. 

 Deplasarea în curte și pe scari 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, la început de an şcolar şi ori de câte ori aceasta se 

impune, pe bază de semnătură. 

 Palatul Copiilor Iaşi este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de 

nerespectarea normelor de mai sus.  

 Părinţii , vizitatorii , nu au acces cu autovehiculul în curtea instituţiei, pentru a evita eventualele accidente. 

 Elevii care absentează nemotivat de 2-4 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri, cu 

excepţia unor motive de sănătate sau alte motive întemeiate.Dacă elevul va lipsi la mai mult de o sesiune a 

cercului, absența trebuie anunțată coordonatorului de cerc.  

 Nerespectarea acestor reguli conduce la excluderea elevului de la cursurile P.C.Iaşi , conform Regulamentului 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară și Regulamentului de Ordine interioară a Palatului Copiilor Iași. 

 

 
Sunt de acord  să respect condițiile stabilite de Palatul Copiilor Iaşi, unitate de învățământ de stat specializată în 

activități extrașcolare, care asigură participarea gratuită la cursurile şi acţiunile desfăşurate în cadrul activităţilor 

cuprinse în Calendarul activităţilor educative naţionale, în Calendarul activităţilor educative regionale-interjudeţene, în 

Calendarul activităţilor educative judeţene şi a celor din calendarul propriu al Palatului şi I.S.J.Iaşi.    

 

Îmi exprim/Nu îmi exprim  acordul pentru participarea elevului  la  evenimentele din aceste calendare , fără 

implicare financiară din partea mea.                                                   Da        □                    NU    □ 

 
 Palatul Copiilor Iaşi nu îşi asumă participarea la alte activități în afara celor menționate mai sus (concursuri, 

expoziții, seminarii, consfătuiri, spectacole, etc.), organizate de alte foruri/organizații  de cultură, de stat sau 

particulare, care implică contribuții financiare ( taxe de participare, realizarea unor costume speciale, 

orchestraţii şi negative personalizate, transport şi altele) cadrele didactice , managerii  P. C. Iaşi,   în 

conformitate cu Regulamentul  unităţilor care oferă activitate extraşcolară şi R.O.I. al P.C.Iași,  oferă doar 

cursuri și  activitați gratuite și nu desfășoară nici un altfel de activitate care implică strângere de fonduri. 

 

Anexez copie după certificatul de nastere al copilului. 

Data: .............................................  

Nume si semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului............................................................................. 


