
  

 

 

            

 

 

 

 

Erstellt von Andrea Weitenthaler, Evelin Fellner, Karin Steiner und Tanja Sulzer (HPK Knittelfeld) im März 2010   

 

Stammdaten 

Date de identificare 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAŢI CU LITERE DE TIPAR! 

Vă rugăm să răspundeţi la următorele întrebări în limba germană, dacă este posibil! 

 

Înregistrat/ă la data de: __________________ predat/ă la data de: ____________________ 

La modificarea datelor (numărul de telefon, adresa,…) vă rugăm să înştinţaţi imediat 

educatorul/educatoarea! 

KIND 

Date despre copil 

Prenumele şi numele de familie: ___________________________________________ 

Data naşterii: ___________________________ 

Locul şi ţara naşterii: ____________________________________________ 

Religia: _______________________________ 

Cetăţenia: ____________________________    din data de: _______________ 

Prima limbă învăţată: __________________________ 

Mai multe limbi:   □ da     □ nu          dacă da, care? __________________________________ 

Când a învăţat copilul dumneavoastră aceste limbi?        

______________________________________________________ 

Unde şi cu cine vorbeşte copilul dumneavoastră aceste limbi/această/limbă? 

________________________________________ 

Adresse 

Adresa 

Domiciliul: _________________________       locuieşte la: ____________________________ 

    

Wichtige Telefonnummern: 

Numere de telefon importante: 

Numele: Numărul: Informaţii suplimentare: 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

 

Mein Kind darf von folgenden Personen abgeholt werden: 

Copilul meu are voie să fie însoţit de următoarele persoane: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Foto 
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Gesundheitsfragen:  

Date despre starea de sănătate: 

Vaccinuri: ________________________________________________________________________ 

Alergii:  _________________________________________________________________________ 

Medicul de familie: ___________________       Medicul pediatru: _____________________________ 

Informaţii importante (de ex.: diabet, epilepsie, medicamente, convulsii febrile, astm, defecte cardiace, 

purtător de ochelari, aparat auditiv, nutriţie, etc.….): _______________________________________ 

Trebuie să se ţină cont de ceva  în mod special la grădiniţă? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sozialarbeiter/in:  

Asistent/ă social/ă:                                                                                                 

 

Im Notfall zu verständigen: 

În caz de urgenţă va fi anunţat/ă: 

_________________________________________________________________________________ 

Numărul de asigurare medicală a copilului (E-Card): _______________________________ 

Copilul meu este asigurat prin: ________________________________________________________ 

ELTERN 

Date depre părinţi 

Starea civilă:      □ necăsătorit/ă     □ căsătorit/ă     □ divorţat/ă      □ văduv/ă     □ concubinaj  
 

 Mutter Vater Lebensgefährte/in 

                                       Mama                                Tata                                   Partener/ă                                                                                                                                                                                                              

Prenumele: _________________ _________________ __________________ 

Numele de familie: _________________ _________________ __________________ 

Data naşterii: _________________ _________________ __________________ 

Religia: _________________ _________________ __________________ 

Cetăţenia: _________________ _________________ __________________ 

            din data de: _________________ _________________ __________________ 

Adresa: _________________ _________________ __________________ 

 _________________ _________________ __________________ 

Profesia: _________________ _________________ __________________ 

Locul de muncă: _________________ _________________ __________________ 

Adresa/Nr. telefon a locului de muncă:  ______________________________________________ 

Programul de lucru: ____________________________________________________ 

Reprezentanţii legali:_______________________________________________________________ 

 

bitte wenden ;-) 
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GESCHWISTER 

Date despre fraţi 

Name Geburtsdatum Kindergarten / Schule 

Numele                                             Data naşterii                       Grădiniţa/Şcoala 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

 

 

Conform art. 30 alin. 1 al Legii din Stiria privind educarea şi îngrijirea copiilor, părinţii, au 

obligaţia să-şi însoţească copiii la instituţia educaţională, până la vârsta la care aceştia vor 

începe şcoala şi să îi preia de aici la timp, potrivit art. 13 alin. 2 (explicaţii mai detaliate se pot 

primi din partea educatorului/educatoarei), precum şi să asigure însoţirea copilului de către o 

persoană adecvată în drum spre şi de la instituţia educaţională pentru copii.  

  

 

  _________________________________________________________________ 

                                                              Semnătua – reprezentant legal/reprezentanţi legali         

                                                                                                                

Ca reprezentant/ă legal/ă declar că sunt de acord, ca copilul meu să participe la excursii, ieşiri, 

precum şi proiecte pedagogice (de ex.: proiecte în legătură cu pădurea, limba engleză, Africa etc...) şi  

activităţi ale colectivului IZB (Integrative Zusatzbetreuung - Îngrijire specială). 

 

Conform art. 30 alin 2 al Legii din Stiria privind educarea şi îngrijirea copiilor, reprezentanţii 

legali trebuie să asigure frecventarea instituţiei educaţionale pentru copii, în mod regulat şi în 

timpul programului stabilit.  

 

 

__________________________ _______________________________________      

 Locul, Data                                        Semnătura – reprezentant legal/reprezentanţi legali 

 


