
 

 

FORMULAR DE (RE)ÎNSCRIERE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Nr.inregistrare: ................................. Data: .................................. 

 DATE DESPRE COPIL 

Nume şi prenume: _____________________________________________________ 

Data naşterii: _________________________________________________________ 

Cod numeric personal (CNP): ____________________________________________ 

Locul naşterii: _________________________________________________________ 

Naţionalitatea: _________________________________________________________ 

Cetăţenia: ____________________________________________________________ 

Adresa actuală: ________________________________________________________ 

Telefon domiciliu: _____________________________________________________ 

 INSTITUŢII DE EDUCAŢIE FRECVENTATE ANTERIOR 
Numele instituţiei: _____________________________________________________ 

Perioada de frecventare: _________________________________________________ 

 DATE DESPRE FAMILIE 

Cine deţine autoritatea parentală: 

Mama şi tata  

Tata  

Mama  

Tutore  

TATĂL: 
Nume şi prenume: _____________________________________________________ 

Naţionalitatea: _________________________ Cetăţenia:______________________  

Profesia: _______________________________ 

Locul de muncă: ________________________ 

Funcţia: _______________________________ 

Telefon mobil: __________________________ 

E-mail: ________________________________ 

MAMA: 
Nume şi prenume: _____________________________________________________ 

Naţionalitatea: _________________________ Cetăţenia:______________________  

Profesia: _______________________________ 

Locul de muncă: ________________________ 

Funcţia: _______________________________ 

Telefon mobil: __________________________ 

E-mail: ________________________________ 



 

 

Locul de rezidenţă al copilului: 

La ambii părinţi  

La tată  

La mamă 

La tutore  

 PERSOANE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENŢĂ 

Nume şi prenume: ______________________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________________________, 

Telefoane (acasă, mobil): __________________________________________________ 

 

 Se solicită înscrierea la Şcoala Gimnazială Step by Step, în anul şcolar 2016-2017 

pentru: 

CLASA PREGĂTITOARE         inscriere pe baza evaluarii psihosomatice DA   NU   

CLASA I  

CLASA a II-a  

CLASA a III-a  

 CLASA a IV-a  

 Programul la care se solicită înscrierea în anul şcolar 2016-2017 este:  

PROGRAM STANDARD: 8.00 – 16.00  

PROGRAM EXTINS: 8.00 – 18.00   

 OPŢIUNEA DE TRANSPORT 

Cu transport  

Transport numai la venirea la şcoală  

Transport numai la plecarea de la şcoală  

Fără transport  

De la cine este preluat copilul în varianta cu transport:__________________________ 

Cui îi este predat copilul în varianta cu transport: _____________________________  

 

 

 



 

 

Declaraţii de consimţământ :  

 Doresc/ nu doresc* participarea copilului meu la orele de Religie,  cultul: _________________; 

 Mă oblig ca până la data de 5 septembrie 2016 să completez şi să semnez contractul de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 şi îmi asum faptul că semnarea acestuia este 

criteriu de departajare pentru situaţia în care numărul de înscrieri este mai mare decât 

numărul de locuri disponibile la fiecare nivel de şcolarizare.  

 Mă oblig ca până la data de 12 septembrie 2016 să prezint cabinetului medical şcolar 

formularele  prevăzute în OM 675/4.09.206 ( adeverinţa de intrare în colectivitate, avizul 

epidemiologic, fişa de vaccinări-pentru elevii la început de ciclu de şcolarizare)  

 Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul 

înmatriculării copilului 

 Sunt de acord să primesc informaţii privind situaţia şi progresul şcolar la adresele de email 

comunicate în prezentul formular 

 Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale 

Atasez prezentului formular: 

 copie dupa cerificatul de naştere al copilului ; 

 copie dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; 

 formularul cu informaţii medicale, completat pe propria raspundere; 

 copie după dovada de plată a taxei de înscriere, contravaloarea în lei a 180 

euro**, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii; 

 documentul care atesta avizul CMBRAE, acolo unde este necesar; 

Data completării:___________________________________________________________ 

 

SEMNĂTURA PĂRINŢILOR: 

 

 

 

*  se taie varianta neagreată  

** valabil doar pentru prima înscriere în Şcoala Gimnazială Step by Step



 

 

  

FORMULAR cu INFORMAŢII MEDICALE 

( completat de parinte, pe propria raspundere) 

 

 DATE DESPRE COPIL 

Nume şi prenume: _________________ 

Data naşterii: _____________________ 

Mama: _____________________ 

Telefon: _________________________ 

Tata: _____________________ 

Telefon: _________________________ 

 PERSOANE DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENŢĂ 

 Nume şi prenume__________________ 

Telefon: _________________________ 

 MEDIC PEDIATRU 

 Nume şi prenume__________________ 

Telefon: _________________________ 

 MEDIC DE FAMILIE 

 Nume şi prenume__________________ 

Telefon: _________________________ 

 

♦ Vă rugăm să menţionaţi informaţiile medicale importante referitoare la copilul dvs.: 

alergii ______________________________________________________________ 

intoleranţe __________________________________________________________ 

boli cronice _________________________________________________________ 

 

♦ Vă rugăm să menţionaţi dacă i se administrează copilului dvs. anumite medicamente. Vă rugăm 

să precizaţi numele medicamentului şi motivele de administrare: 



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

♦ Vă rugăm să precizaţi dacă există activităţi la care copilul dvs. nu are voie să participe din motive 

de sănătate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Vă rugăm să vă daţi acordul de principiu în următoarele situaţii: 

♦ În timpul unui an şcolar, instituţia poate solicita repetarea unor analize medicale.  

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord să repet, la solicitarea instituţiei, analizele medicale ale 

fiului/fiicei mele ____________________________________________________________ 

 

♦ Situaţii de extremă urgenţă: 

Acord cadrelor medicale ale şcolii şi reprezentanţilor specializaţi permisiunea de a-mi trata copilul 

în cazuri de extremă urgenţă, în situaţia în care nu pot fi contactat imediat pentru a fi înştiinţat. 

♦ Efectuarea tratamentelor medicale în instituţie: 

Am luat la cunoştinţă faptul că în instituţie nu pot fi urmate tratamente medicale. 

♦ Păstrarea unui mediu sănătos pentru toţi copiii: 

Sunt de acord să nu aduc copilul bolnav la şcoala, iar în situaţia în care am fost anunţat/ă că 

există manifestări ale unei boli, să-l iau din colectivitate în cel mai scurt timp.  

 

 

Semnătura părinţilor: 

      

 

 




