
ANUNȚ 
Reînscriere/înscriere 

2018-2019 
REÎNSCRIERE 

 

 În intervalul 18 mai – 15 iunie 2018 se desfasoara activitatea de reînscriere a  copiilor la 

cercurile organizate in cadrul Palatului Copiilor Craiova.  

Aceasta etapa se adreseaza copiillor si elevilor inscrisi in anul scolar 2017-2018, pentru 

care se doreste reinscrierea/rezervarea locului pentru anul scolar viitor, 2018-2019. 

Pentru reînscriere sunt necesare urmatoarele: 

1. Adresarea directa la cadrul didactic coordonator al cercului 

2. Completarea si semnarea tabelelor prin care optati pentru reinscrierea copilului- tabele 

centralizatoare pe care coordonatorii cercurilor le pun la dispozitia dumneavoastra. 

3. Completarea și înregistrarea cererii  la secretariatul unității,de luni până vineri,  în 

intervalul 8.30-16.00 

Aceasta etapa este conceputa pentru asigurarea continuității activității copiilor si elevilor care 

frecventeaza constant activitatea Palatului Copiilor.  

 

ÎNSCRIERE NOUĂ 

În perioada  21.08.2018 – 7.09.2018 se va realiza etapa de inscriere a copiilor si elevilor la 

cercurile organizate de Palatul Copiilor Craiova 

 

Aceasta etapa se adreseaza copiillor si elevilor care nu au mai frecventat niciodata cercurile 

Palatului Copiilor din Craiova sau care au intrerupt cel putin doi ani frecventarea, nefiind inscrisi 

in anul scolar 2017-2018 la cursurile noastre. 

 

Aceasta etapa este gestionata de catre secretariatul institutiei/ comisia de înscriere / care este 

localizat in corpul A, etajul 1 de luni până vineri,  în intervalul 10.30-16.00 

 

Documente necesare înscrierii: 

-Cererea completată (vă este pusă la dispoziție de către secretariat. Este necesar a fi completat 

CNP-ul copilului) 

-În cazul cercurilor de mișcare (dansuri moderne/populare/sportive/gimnastică aerobică 

/orientare sportivă/tenis de masă)-adeverință medicală care să ateste CLINIC SĂNĂTOS- 

adeverință va fi adusă la ședința cu părinții ( săptămâna 10-17 sept.2018 ) 

 

Va așteptăm cu drag, vă apreciem pentru ca înțelegeți să construiți un timp liber de calitate 

pentru copiii dumneavoastră și vă mulțumim că aveți încredere în noi pentru această alegere! 

În data de 7 sept 2018, vă rugăm să consultați avizierele instituției / să sunați la nr de tel 

0351413110 , în vederea informării cu privire la datele ședințelor cu părinții pentru fiecare cerc 

in parte 


