Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

Nr. ……..…………………………

Aprobat Director,
Prof. Mihael Mihalcea

CERERE DE ÎNSCRIERE
în clasa a IX-a liceu, învăţământ de zi
Subsemnatul( a) …………....………………………………………….……………………,
părinte al elevului(ei) ……….…………………………………………………………………,
absolvent(ă) al/a clasei a VIII-a la …………………………………….……………………….…,
solicit înscrierea fiului meu/fiicei mele, în clasa a IX-a, an şcolar 2018-2019, filiera teoretică,
profil REAL, specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, la Liceul Teoretic

„Lucian Blaga” în urma repartizării computerizate cu media de admitere ……........
Limbi străine studiate în gimnaziu: 1. …………….........................………..
2. ………………...........................……..
Am luat la cunoştinţă că în liceu se vor studia limbile străine: engleză şi franceză.
Doresc ca fiul meu/fiica mea să studieze în clasa a IX-a disciplina opţională:


Matematică – aprofundare;



Fizică – aprofundare;

Date elev:
Nume şi prenume: ………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Data naşterii: ………………………………………………..
CNP ……………………………………………………..
Telefon: ………………………………….............
E-mail: …………………………….......................

Vezi verso

Date părinţi:
Adresa: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......

Tata
Nume şi prenume: …………………………………………….
Profesia: ……………………………………………………….
Loc de munca: …………………………………………….
Telefon: ………………………………................
Mama:
Nume şi prenume: …………………………………………….
Profesia: ……………………………………………………….
Loc de munca: …………………………………………….
Telefon: ………………………………...............

E-mail pentru comunicarea între şcoală şi familie: …………………………….........
................................................................................................................................................
În calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit al minorului,
 sunt de acord
 nu sunt de acord
cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiului/fiicei mele, în scopul înmatricularii acestuia
în unitatea şcolară, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 94/46/CE.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.
Odată cu prezenta cerere depun dosarul personal al elevului care conţine următoarele acte:
1. Cerere de înscriere (modelul prezentat)
2. Copie a certificatului de naştere – elev;
3. Copie a cărţii de identitate (dacă este cazul) – elev;
4. Adeverinţa cu notele şi media generala obţinute la Evaluarea Naţională în clasa a VIII-a,
eliberată de unitatea şcolară la care fiul (fiica) mea a absolvit clasa a VIII-a – original;
5. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale) - original;
6. Fişa medicală – original;
7. Copie a cărţilor de identitate părinţi;
8. Contract educaţional cu şcoala (se completază la înscriere);
9. O fotografie tip buletin pentru carnetul de elev.
Toate documentele vor fi introduse într-o folie de plastic.

Data ………………………
Semnătura elev ………………….

Semnătura părinte ………….………

