MUNICIPIUL BUCUREŞTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
SECTOR 4
Adresa: Şos. Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101;
Fax: 0372.713.885; Pagină web: www.dgaspc4.ro; Adresă E-mail: contact@dgaspc4.ro
Sistem de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001:2015; SR ISO IWA 4:2010; CERTIFICAT Nr.183 C

DECLARAȚIE
SUBSEMNATUL………………………………………………………………………………….
PĂRINTE /REPREZENTANT LEGAL AL COPILULUI………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ SUNT DE ACORD ŞI MĂ VOI CONFORMA
REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL CREŞEI, PREZENT MAI JOS:
PROGRAM
Programul de funcţionare al creşei este 6 – 18.
Copilul va fi adus între orele 6.30 – 8.30 şi luat între orele 16 – 18.
Copiii care nu dorm la prânz în creşă, vor fi luaţi la ora 13.
Sunt de acord să se închidă uşa la ora 8.30 şi să se deschidă la ora 16.
Semnătură părinte/reprezentant legal……………….
CONTRIBUŢIA
Contribuţia lunară pentru hrana copiilor va fi achitată în zilele de joi a lunii în curs pentru luna
următoare.
Neplata la timp a contribuţiei ( mai mult de trei ori ) va duce la excluderea copilului din
colectivul creşei.
ÎNSCRIEREA
Înscrierea copilului la creşă este condiţionată de efectuarea vaccinului antirujeolic.
FRECVENŢA
1. După o absenţă de trei zile lucrătoare consecutive, copilul va fi primit în colectivitate numai pe baza
documentului AVIZ EPIDEMIOLOGIC eliberat de medicul de familie, indiferent de motivul absenţei.
2. Orice absenţă va fi anunţată asistentei şefe sau şefului de creşă.
3. În cazul unei absenţe nemotivate şi neanunţate, mai mare de 30 zile calendaristice, copilul va fi exclus din
colectivul creşei putând fi înscris în registrul de evidenţă al solicitărilor conform unui nou număr de ordine
primit.
4. Frecvenţa lunară este obligatorie 15 zile lucrătoare. În cazul absenţelor repetate, copilul va fi exclus din
programul creşei. Excepţie sunt cazurile motivate medical.

5. La înscrierea în creşă, copilul va fi încadrat la grupa de vârstă corespunzătoare şi va fi mutat în alte grupe
conform vârstei, fără a se lua în considerare dorinţele aleatorii ale părinţilor/reprezentanţilor legali.
6. La intrarea în colectivitate şi pe parcursul frecventării creşei, copilul va fi adus îngrijit (curat, tuns, cu
unghiile tăiate şi îmbrăcăminte curată ), fără bijuterii care pot periclita starea de sănătate a copiilor.
7.Orice comportament neadecvat, violenţă fizică sau verbală, din partea părinţilor/reprezentanţilor legali faţă
de personalul creşei acordă dreptul şefului creşei de a exclude copilul din programul creşei.
Părinţii/reprezentanţii legali au obligaţia de a nu perturba activitatea copiilor şi a personalului din creşă prin
staţionarea prelungită în incinta creşei (în faţa uşilor, pe filtre, etc.) sau la ferestrele exterioare.
Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în grupă este restricţionat, nefiind permis decât personalului.
8. Orice eventuală problemă observată de părinte/reprezentant legal va fi semnalată conducerii creşei.
9.
Pentru a preveni eventualele discuţii între părinţi/reprezentanţi legali şi personalul creşei
părintele/reprezentant legal are datoria de a comunica în timp util conducerii creşei modificările survenite în
cazul schimbării stării civile ( căsătorie, divorţ, separare, comunicări judecătoreşti de stare civilă, etc. ).
10. Retragerea copilului din colectivul creşei se face pe bază de cerere scrisă. O eventuală reînscriere se face
în urma unei noi cereri, în limita locurilor disponibile.
11. Am luat la cunoştinţă lista de meniuri prezentate la înscriere şi sunt de acord cu acesta.
Semnătură părinte /reprezentant legal ………………..
12. Am văzut care sunt condiţiile în creşă şi sunt de acord cu ele, în momentul în care nu mai
sunt de acord mă oblig să - mi retrag copilul din creşă.
Semnătură părinte/ reprezentant legal ……………….
13 . Copilul care a împlinit vârsta de trei ani după începerea anului şcolar poate fi menţinut în creşă la
cererea părintelui/ reprezentantului legal până la trecerea într-o formă adecvată de învăţământ preşcolar, dar
nu poate depăşi vârsta de patru ani.
Declar pe propria răspundere că am/nu am cunoştinţă despre alergii (medicamentoase,
alimentare, e.t.c.) sau despre restricţii alimentare recomandate copilului meu.
Eventualele alergii şi restricţii alimentare vor fi consemnate in fişa medicală a copilului
completată de către medicul de familie/ medicul pediatru.
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SEMNĂTURĂ

