
 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Anul Școlar 201_ / 201_ 

Clasa pregătitoare 

Clasa I 

Clasa a II-a 

Clasa a III-a 

Clasa a IV-a 

 

INFORMAȚII DESPRE ELEV 

Numele: __________________________________  

Prenumele: _______________________________ 

Data nașterii ( zz / ll / aa ): _____/____/________ 

Naționalitatea: _______________ 

CNP:               Sexul: M  F  

Religia: _______________________ Limba maternă:____________________ 

Limbi moderne studiate:  

1) avansat ________________________________  

2) începător ______________________________ 

3) ________________________________________ 

Domiciliul stabil: Str. _________________________________________ Nr. 

______, Bl. _____ ,Sc. _____ Ap. _____,Sector ___ Oraş 

__________________ 

Telefon Elev:   1 : __________________ 2 : __________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Școala anterioară: _____________________________ 

Nume diriginte/învăţător: ______________________________ 

Rezultate  şcolare clase anterioare (dacă este cazul): 

An şcolar Medie generală Medie purtare 

20__/20__   

20__/20__   

20__/20__   



 

 

 

INFORMAȚII DESPRE PĂRINȚI 

Starea civilă a familiei:  

 Căsătoriți   Divorțați   Altele _______________________ 

Adresa elevului: (dacă este alta decât cea de pe prima pagină ) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Mama: 

Numele: 

_______________________ 

Prenumele: 

_____________________ 

Profesia: 

_______________________ 

Domeniul de activitate: 

_________________________ 

 Locul de muncă: 

________________ 

Data nașterii ( zz/ll/aa ): 

_____/_______/________  

Cetățenia: 

______________________         

CNP: 

__________________________ 

Telefon: 

_______________________ 

E-mail: 

________________________ 

Adresa(dacă este alta decât cea de 

pe prima pagină):  

___________________________

___________________________ 

 

 

Tata 

Numele: 

_______________________ 

Prenumele: 

_____________________ 

Profesia: 

_______________________ 

Domeniul de activitate: 

_________________________ 

 Locul de muncă: 

________________ 

Data nașterii ( zz/ll/aa ): 

_____/_______/________  

Cetățenia: 

______________________         

CNP: 

__________________________ 

Telefon: 

_______________________ 

E-mail: 

________________________ 

Adresa (dacă este alta decât cea de 

pe prima pagină): 

___________________________

___________________________

 



 

 

Tutorele legal al elevului: 

Numele: _________________________ Prenumele: _____________________ 

________________________________________________________________

Profesia: _______________________ 

Domeniul de activitate: _________________________ 

 Locul de muncă: _________________________ 

Data nașterii ( zz/ll/aa ): _____/_______/________  

Cetățenia: _________________________        

CNP: _________________________ 

Telefon: _________________________ 

E-mail: _________________________ 

Adresa (dacă este alta decât cea de pe prima pagină): 

_____________________________________________________________________ 

 

CURSURI OPŢIONALE 

WIGGLE WORKS   (pentru clasa pregătitoare) 

LET’S PLAY WITH LETTERS   (pentru clasele I şi a II-a) 

CU CALCULATORUL ÎN LUMEA ŞTIINŢEI   (pentru clasele I – a IV-a) 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  

Limbi moderne:   

engleză  franceză  germană  spaniolă  

alta (indicaţi care): ____________________________ 

Sport:   

înot tenis  handbal  baschet  

alt sport (indicaţi care): ____________________________ 

Șah  

Artă:  

pictură  modelaj  artă dramatică      creaţie literară  

 

 



 

 

Muzică: 

pian  vioară  

alt instrument (indicaţi care): ____________________________ 

Club de ştiinţe (pentru clasele I- a IV-a):  

matematică  informatică  ştiinţe  

 

ACTIVITĂŢI: 

Vă rugăm să ne precizați ariile de interes ale copilului dvs., cu menţiunea 

nivelului (hobby/ pasionat/de performanţă etc.) și să enumerați conținutul 

(diplome, certificate) dosarului elevului în domeniul în care se încadrează. 

1. Domeniul științific 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Domeniul artistic (instrumente muzicale sau experienţă vocală, dansuri, 

artă dramatică, literatură): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Domeniul sportiv 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

FACILITĂȚI:  

Transport  

Transport către școală:    DA   NU  

Transport de la școală:   DA   NU  

În cazul în care nu optaţi pentru facilitatea de transport, vă rugăm să completaţi 

următoarele informaţii: 

 Ce mijloc de transport folosește elevul pentru deplasarea la/de la școală: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Care sunt persoanele ce îl însoțesc pe elev la și de la școală:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ALTE INFORMAȚII: 

1. În caz de urgență 

   Altă persoană de contact: __________________________________________ 

   Telefon:________________________________________________________ 

2. Vă rugăm să menționați dacă elevul a suferit intervenții 

chirurgicale sau dacă există alte probleme importante legate de 

starea lui de sănătate: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Grupa sanguină: ________ 

 

 

 

 



 

 

ALTE MENŢIUNI 

Vă rugăm să menţionaţi, dacă există, alte aspecte relevante ale situației elevului în 

raport cu școala: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Vă rugăm să menționați, dacă există, probleme speciale legate de regimul alimentar al 

elevului: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Am luat la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic 

Național și corectitudinea datelor completate. 

 

Data:          Semnătura: 

 

 

 

 

A se completa de către secretariat  

Copie legalizată certificat de naștere:  Aviz epidemiologic:  

Copie acte de identitate: Mama        Tata  

Act de custodie    

Aviz pentru orele de 

educație fizică:  

4 foto 3/4:  Fișă medicală:  

Foaia matricolă:   

 Necesită echivalare:  

Nr contract: ______________ / ________________________________ 

 


