
 

 

  

 

 

 

 
 

Nr. 435/29.08.2011 

 

 

              FISA DATE PERSONALE AN SCOLAR  2016-2017 GRADINITA 

 

NUME /PRENUME COPIL: 

DATA SI  LOCUL NASTERII: 

COD NUMERIC PERSONAL: 

ADRESA:   

TELEFON: Acasă: 

                            Serviciu părinţi: 

                            Bunici:                                                                          

DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:  

     ANTECEDENTE PERSONALE: Boli ale copilăriei:_________________________________________________ 

                                                        Alte tulburări organice şi funcţionale  semnificative  _____________________   

STAREA GENERALĂ A SĂNĂTĂŢII: -satisfăcătoare 

                                                                                          -Bună 

                                                                                          -Foarte bună 

TRATAMENT APLICAT COPILULUI IN CAZ DE IMBOLNAVIRE: 

                                                          -tradiţional 

                                                                                    -fitoterapeutic 

                                                                                    -homeopatic 

                                                                                     -reflexoterapeutic 

                                                                                    -tratament aplicat fără avizul medicului 

 

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VOLUNTARI  
 

Str. Erou Ion Serban nr. 1 Oras Voluntari, Jud. Ilfov              
Tel/Fax 031/4163895; 031/ 4163897 

www.scoala3pipera.ro  
e-mail: scoala3piperavoluntari@yahoo.ro 

 

http://www.scoala3pipera.ro/


 

 

 

 

DATE PRIVIND  FAMILIA COPILULUI 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

fiecărui membru  al 

familiei 

Data naşterii Pregătirea profesională Profesia şi locul de muncă 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

În următorul tabel subliniaţi ceea ce vi se potriveşte familiei dvs. 

ATMOSFERA ÎN FAMILIE CONFORTUL ASIGURAT COPILULUI 

ÎN FAMILIE 

MANIFESTĂ TEAMĂ DE CEVA? 

 Relaţii în familie: 
înţelegere/ conflicte/ 
dezacorduri/ divorţ ( se 
subliniază doar ce 
corespunde ) 

 Are camera lui 

 Are condiţii de igienă 
personală 

 Desfăşoară activităţi 
împreună cu părinţii 

 Are responsabilităţi în 
familie 

 Animale 

 Păsări 

 Persoane străine 

 Mijloace de locomoţie 

 Aparate electrocasnice 

 Climat afectiv şi educativ 
 

Iubire               autoritate 

Dăruire            disciplină 

Interes            pedeapsă 

CÂND ŞI-A SPUS PRIMA DATĂ EU? 

 1 an 

 2 ani 

 3 ani 

 4 ani 

CUM SE MANIFESTĂ ÎNB 

PREZENŢA UNOR PERSOANE 

STRĂINE? 

 Sociabil 

 Plânge 

 Se ascunde 

 Este obraznic 



 

 

Responsabilitate   agresivitate 

Libertate          bătaie 

răsfăţ 

 Timid, tace 
 

 

EVOLUŢIA COPILULUI ÎN FAMILIE I ( a se sublinia ceea ce reflectă adevărul în evoluţiA COPILULUI) 

ÎN COMPANIA CUI SE 

SIMTE COPILUL FOARTE 

BINE? 

CUM MĂNÂNCĂ ACASĂ? CUM DOARME COPILUL? 

 Mama 

 Tatăl 

 Bunici 

 prieteni 

 Continuu 

 Refuză mâncarea 

 Se murdăreşte 

 nu stă la masă 

 mănâncă singur 

 preferă alimente: 
dulci/sărate/acre/ 

      carne 

legume/fructe/lactate 

 somnul de la amiază decurge fără 
probleme acasă 

 adoarme la ora 21,22,23. 

 Plânge în fiecare seară 

 Îi este teamă să meargă la culcare 

 Are un prieten-jucărie cu care doarme 

 Preferă să i se citească o poveste 

 În timpul somnului este agitat, neliniştit, 
tensionat, relaxat 

 Doarme singur în camera lui 

 Doarme cu părinţii 

DEPRINDERILE 
COPILULI 
PRIVIND 
TOALETA 

DEPRINDERILE COPILULUI CINE A ÎNGRIJIT COPILUL PÂNĂ ACUM? 

 Foloseşte 
singur toaleta 

 Este curat tot 
timpul 

 Nu este 
conştient 
când trebuie 
să meargă la 
toaletă 

 Trebuie 
întrebat tot 
timpul 

 Îi este ruşine 
să se ceară la 
toaletă 

 Se îmbracă şi dezbracă 
singur 

 Se încheie singur la 
şireturi 

 Îşi ţine în ordine dulapul 
cu îmbrăcămintea 
personală 

 Îşi face singur ordine în 
camera sau colţul său cu 
jucării 

 Familia 

 Bunicii 

 Rude apropiate 

 Persoane străine 

 Părinţii se joacă cu copilul                                     JOCURILE PREFERATE ALE COPILULUI 
 Jocul său urmează o înlănţuire logică 

 Jocul său este liniştit/agresiv/ reflectă situaţii trăite de copilo 

 Vizionează tele vizorul 1h,2h,3h,4-5h pe zi 

 Preferă jocul de construcţie, păpuşile, maşinile, armele 



 

 

 Se joacă la calculator 

 Distruge repede jucăria 
EVOLUŢIA COP0ILULUI ÎN FAMILIE  II 

 

 

CE METODĂ  ABORDAŢI CÂND PLÂNGE 

COPILUL? 

COPILUL ARE LIBERTATEA DE A ÎNVĂŢA DIN EXPERIENŢA 

PERSONALĂ? 

 Explicaţii 

 Îl lăsaţi să plângă  iar când se 
potoleşte îi explicaţi de ce aţi apelat la 
o anumită metodă 

 Îi promiteţi ceva pentru a se potoli 

 Îl încurajaţi tot timpul 

 Da 

 Nu  

 Copilul este dirijat pas cu pas de părinţi pentru a 
nu trăi experienţa neplăcute 

 Părinţii devin autoritari, aplică interdicţii, fac 
promisiuni pentru a împiedica realizarea unei 
experienţe negative 

 

 

 

 

DATA …………………….                                                                 SEMNĂTURA PĂRINTELUI …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLABORAREA CU FAMILIA 

(se completează de educatoare de fiecare dată când apar probleme în comportamentul copilului) 

 

DATA 

PERSOANA DE CONTACT 

 

MOTIVUL PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ ÎNTÂLNIREA CU FAMILIA 

 

 

 

 

 

SOLUŢII /CONCLUZII /OBSERVAŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATOARE……………..                                                                                             PĂRINTE …………………….. 

 

(Această pagină este valabilă doar pentru o singură situaţie luată în discuţie cu familia copilului) 

 


