Ă
Cerere de ȋnscriere a copiilor la grădiniţele din Ludwigsburg
Ȋnscrierea copilului
Nume

Prenume

Mustermann

Maria

Data naşterii (de ex.24.02.1999)

Data dorită a ȋnceperii grădiniţei

01.01.2015

01.03.2018

Apartenenţa religioasă

Cetăţenia

Limba maternă

keine

deutsch

Deutsch

Fată

Băiat

Solicitant / Tutore:
Nume

Prenume

Mustermann

Eva

Strada

Numărul

Musterstraße

1

Localitatea

Cartier

Cod poştal

Ludwigsburg

Stadtmitte

71638

Adresa de e-mail

Telefon

eva.mustermann@mustermail.de

0170-123456789

Tutore (vă rugăm bifaţi):

Da

Nu

Solicitant / Tutore:
Nume

Prenume

Mustermann

Michael

Strada

Numărul

Musterstraße

1

Localitatea

Cartier

Cod poştal

Ludwigsburg

Stadtmitte

71638

Adresa de e-mail

Telefon

michael.mustermann@mustermail.de

0170-987654321

Tutore (vă rugăm bifaţi):

Da

Nu

Din familia mea mai fac parte următorii copii cu vârsta mai mică de 18 ani, pentru care primesc alocaţie şi care locuiesc
ȋmpreună cu mine:
Nume, Prenume

data naşt.

Nume, Prenume

1. Mustermann, Thomas

02.02.2012

3.

2. Mustermann, Jenny

03.03.2010

4.

data naşt.

Ă
Menţiuni cu privire la copil (de ex. alergii, ȋntârziere ȋn dezvoltare)
Cu privire la tutore (de ex. custodie unică, angajat, ȋn instruire, ȋn studiu)
Cu privire la motivele de aprobare a cererii :
Laktoseintoleranz (Intoleranță la lactoză)
Mutter voll berufstätig, Vater im Studium (Mama lucrează cu normă întreagătatăl studiază)

Ȋmi ȋnscriu copilul la grădiniţa (Opţiunea 1):
Marstall Center
Mai aveţi un alt copil care frecventează această grădiniţă?

da

nu (vă rugăm bifaţi corespunzător)

Ȋn afară de opţiunea 1 aş opta și pentru următoarele grădiniţe:
Talstraße

Arche Noah

Johannesstraße

Ȋn cazul ȋn care la grădiniţa preferată nu sunt locuri libere, am luat la cunoștință faptul că al meu copil va fi ȋn scris pe
listele de aşteptare ale grădiniţelor alternative.
da
nu (vă rugăm bifaţi corespunzător)
Dacă ȋn mod excepţional ȋn nici una din grădiniţele menţionate nu sunt locuri libere, vă rugăm să vă adresaţi ȋncepând cu
data de 30.04 biroului de consiliere al oraşului.
La următoarea sesiune de ȋnscrieri puteţi opta din nou pentru grădiniţa dumneavoastră preferată.
Orarul zilnic dorit:

6 Stunden__________________________________

Alternativ optez pentru copilul meu pentru următorul orar: (vă rugăm bifaţi corespunzător)
Dimineaţa şi după-amiaza cu intermitenţă pe durata
prânzului (grupă normală)

8 ore zilnic fără ȋntrerupere = 40 ore/ săptămână
(cu masa de prânz obligatorie)

6 ore zilnic fără ȋntrerupere = 30 ore/săptămână
(opţional cu masa de prânz)

9 ore zilnic fără ȋntrerupere = 45 ore/săptămână
(cu masa de prânz obligatorie)

7 ore zilnic fără ȋntrerupere = 35 ore/săptămână
(opţional cu masa de prânz)

10 ore zilnic fără ȋntrerupere = 50 ore/săptămână
(cu masa de prânz obligatorie)
11 ore zilnic fără ȋntrerupere = 55 ore/săptămână
(cu masa de prânz obligatorie)

Vă rugăm să aveți în vedere tratamentul egal aplicat tuturor copiilor sub 3 ani din grădiniță. Pentru a face acest lucru,
vă rugăm să contactați Centrul de îngrijire a copilului al Landratsamt Ludwigsburg.
Contact: www.tageseltern-lb.de, E-mail: info@tageseltern-lb.de
M-am informat despre conceptul, orarul şi modelul de adaptare al grădiniţelor mai sus menţionate.
da
nu (vă rugăm bifaţi corespunzător)
Vă rugăm să trimiteţi cererea către oraşul Ludwigsburg (adresa de mai jos).
Sunt de acord ca datele să fie ȋnregistrate ȋn listele centralizate de ȋnscriere și să se facă o adaptare cu Centrul de
competențe cu privire la îngrijirea copilului al Landratsamt Ludwigsburg. Cine nu este de acord cu ȋnscrierea acestora ȋn
banca de date trebuie să se adreseze ȋn scris la:
Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bildung und Familie
Beratungsstelle
Mathildenstraße 21/1
71638 Ludwigsburg

01.02.2018

Eva Mustermann

Semnătura/rile Soliciantului (Tutorelui)

Data

Va fi completat de către grădiniţă

Data: Ziua

Luna

Anul

Semnătura de luare ȋn primire şi numele grădiniţei unde a fost depusă cererea

Va fi completat de către administraţia oraşului

Data: Ziua

Luna

Anul

Semnătura funcţionarului care a preluat cererea

