MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
CLUBUL COPIILOR FĂLTICENI
Str. Aleea Căminului nr. 2, tel./ fax: 0230/ 542472 WEB: http:// www.ccfalticeni.ro e-mail: cce_falticeni@yahoo.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Aviz director,
prof. Marcel Porof
Nr. de înregistrare : ................................................
Subsemnatul (nume și prenume părinte), ………………………………………….............................................. în calitate de
reprezentant legal al minorului/minorei (nume și prenume copil)……………………………..................................................,
solicit înscrierea acestuia/acesteia la activităţile desfăşurate în cadrul Clubului Copiilor Fălticeni.
Cercul .............................................................../.........................................................../.......................................................
Anul școlar 2020 – 2021
Date de contact:
NUMELE/PRENUMELE COPILULUI……………………………………………….....................vârsta...................
Școala / grădinița ………….......................................................................…Clasa/grupa.....................................................
Adresa de domiciliu: str..............................................................nr..........bl...........ap...….. localitatea:...................................
TELEFON ȘI E-MAIL PĂRINTE(tutore):......................................................................................................
TELEFON SI E-MAIL ELEV: …………………….........................................................................
CNP copil: ……………………………………………………………...........
PRIN PREZENTA DECLAR CĂ VOI RESPECTA REGULAMENTUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT şi sunt/nu sunt
de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea.
NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA CLUBULUI COPIILOR
Deplasarea spre/dinspre Clubul 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.
Elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta Clubului.
ACCESUL/STAȚIONAREA PĂRINȚILOR PE CULOARELE INSTITUȚIEI ESTE RESTRICȚIONAT.
Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați să nu părăsească
Clubul neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul. Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Clubului Copiilor, se
vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli:




vor folosi aparatele electrice din spatiile de cerc doar sub supravegherea profesorului;
instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, respactand normele de igienă;
este interzisă alergarea în interiorul cladirii, precum și desfășurarea oricărui joc care le poate pune în pericol
integritatea corporală;
 deplasarea în curte și pe scări se face cu atentie; nu este admisă cățărarea pe garduri/balustrade/bănci/în copaci;
 în sălile de sport/pista de karting vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le vor fi
aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc.
Clubul Copiilor este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de
nerespectarea normelor mai sus menționate.
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și procesarea datelor cu caracter personal de către Clubul Copiilor
Fălticeni, conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor
Personale (GDPR).
Studierea de către părinți a ghidurilor de prevenire a răspândirii virusului precum și privind
siguranța în școală este imperios necesară pentru a – și putea îndruma la rândul lor copiii în acest
sens.
Elevii care absentează nemotivat 4 sedințe de cerc 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.
Semnătura reprezentantului legal al copilului/elevului
………………………......

