
PhotoFORMULAR DE ÎNSCRIERE
An școlar 20__ / 20__

INFORMAȚII DESPRE ELEV

Numele: ________________________________________________________________________

Prenumele: _____________________________________________________________________

Data nașterii (zz / ll / an): __________________________________________________________

Naționalitatea: __________________________________________________________________

Cetățenia: ______________________________________________________________________

Sexul:  F  M

CNP:

Religia: _________________________________________________________________________

Limba maternă: __________________________________________________________________

Limbi străine cunoscute: __________________________________________________________

Adresă: ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

Școala de proveniență: ___________________________________________________________
     
             

                       - 1 -

Nr. Contract: _________ / ______________________________________________________

A se completa de către secretariat
Copie certificat de naștere copil         Adeverință medicală

Copie cărți de identitate părinți          Aviz epidemiologic

Copie certificat de căsătorie părinți         3 fotografii 3/4

Foaie matricolă (dacă este cazul)
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INFORMAȚII DESPRE PĂRINȚI

Mama

Numele: __________________________        Telefon mobil: _________________________

Prenumele: _______________________        Telefon de serviciu: _____________________

Data nașterii (zz / ll / an): ___/___/_____        Domeniu de activitate: ___________________

CNP: _____________________________        Profesia: ______________________________

Cetățenie: ________________________        Locul de muncă: ________________________

E-mail: ___________________________

Tata

Numele: __________________________        Telefon mobil: _________________________

Prenumele: _______________________        Telefon de serviciu: _____________________

Data nașterii (zz / ll / an): ___/___/_____        Domeniu de activitate: ___________________

CNP: _____________________________        Profesia: ______________________________

Cetățenie: ________________________        Locul de muncă: ________________________

E-mail: ___________________________

Tutore: ___________________________________________        

Telefon: __________________________________________

Altă persoană de contact: ___________________________

Telefon: __________________________________________

E-mail: ___________________________________________

Alți copii în familie

       

Nume și prenume

Frați și / sau surori

Școala / clasa

1. 2. 3.

(toate rubricile sunt obligatorii)

- 2 -  - 3 -  



ALTE INFORMAȚII

1. Vă rugăm să ne menționați dacă fiul / fiica dumneavoastră a suferit intervenții chirurgicale 
sau alte probleme legate de starea lui / ei de sănătate:
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Grupa sanguină : ____________________

APTITUDINI

Vă rugăm să ne precizați ce aptitudini manifestă copilul dvs.

1. Aptitudini sportive (tenis, fotbal, karate,...) :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Aptitudini culturale
 
instrumente muzicale(pian, chitară, etc),dansuri (folclor, dans sportiv),experiență vocală:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Hobby-urile părinților (opțional):

________________________________________________________________________________

FACILITĂȚI
Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare

Masă   DA  NU

                                                                         

Data: ___ / ___/ 20________ Semnătură: ____________________
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CHESTIONAR

Vă rugăm să completați chestionarul pentru a putea îmbunătăți activitatea școlii noastre.

1. Ce ați dori să ofere instituția în plus ca activitate insctructiv-educativă?

 1. _______________________________________________________________________
 
 2. _______________________________________________________________________

2. Cum doriți să fie făcută comunicarea cu școala?

 E-mail

 Telefon
 
 Scrisoare

 Altă variantă: _____________________________________________________________

3. Cum ați auzit de Școala Gimnazială Spectrum?

 Recomandarea prietenilor
 
 Media

 Internet

 Cursuri organizate de
 Școala Spectrum

 Altele: ___________________________________________________________________

4. Care este motivul pentru care ați ales Școala Spectrum? (puteți alege mai multe variante)

 Calitatea educației     Facilități

 Disciplina      Program

 Siguranța      Opționale și activițăți extrașcolare

 Locația școlii

 Altele (specificați): ________________________________________________________
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(opțional)

Vă multumim pentru alegerea făcută !
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