
Fişa de înscriere completată

Contractul educațional

Fişa medicală şi aviz medical de intrare în colectivitate (de la medicul de 

familie)

Copie după certificatul de naştere al copilului

Copie dupa cartea de identitate/paşaportul părintelui

Actele specificate  se depun la secretariat .

Copiii pot fi înscrişi pe tot parcursul anului calendaristic. Înscrierea la grupă se face în funcţie de

numărul de locuri libere existente şi de vârsta fiecărui copil. 

Acte necesare înscrierii la 

grădiniță

Documente pentru copii

Documente pentru părinți
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Cererea-tip de înscriere (se completează la secretariat)

Copie după certificatul de naştere al copilului

Copie după actul de identitate al părintelui

Adeverință vaccinări (de la medicul de familie)

Actele specificate  se depun la secretariat .

Copiii pot fi înscrişi pe tot parcursul anului calendaristic. Înscrierea la grupă se face în funcţie de

numărul de locuri libere existente şi de vârsta fiecărui copil. 

Acte necesare înscrierii la 

școala primară

Documente pentru copii

Copie după sentința de divorț și declarație pe propria răspundere din 

partea părintelui care nu este prezent la înscriere, prin care își exprimă 

acordul

Declarație scrisă din partea părintelui, cu persoana desemnată să aibă 

grijă de copil, după orele de curs

Copie evaluare psihosomatică

După caz, se vor solicita
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I. Informații despre copil

NUME

CNP

NUME

—MAMA

—TATA

DOMICIL IUL ACTUAL

PRENUME

LIMBA MATERNĂ

NAȚIONALITATE

II. Informații despre părinți/tutore legal

PRENUME

TELEFONE-MAIL

NUME

DOMICIL IUL ACTUAL

PRENUME

TELEFONE-MAIL

contact@academiael im. ro •  www.academiael im. ro

Pentru informaț i i  sunaț i  la  07 7 1  295 949

Școala Primară „El im” ,  Str.  V irgi l  Madgearu Nr.  28,  300199 T imișoara

DATA SEMNĂTURA

Pr in  completarea ș i  semnarea acestu i  formular,  îmi  dau acordul  ca Școala 

Pr imară „El im”  să  arh iveze ș i  să p re lucreze date le mele personale în  scopul  

declarat  

Mă  anga jez  să respect  REGULAMENTUL DE ORD INE  INTERIOARĂ

Sol ic it  înscr ierea în instituție începând  cu data de

Preşcolar

2-3 an i

3-6 an i

Scurt

Lung

Scurt

Lung

Școală pr imară Pregăt i toare

Clasa I

Clasa a I I -a

After-school
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Fișă de

înscriere

Școală gimnazială

Clasa a I I I -a

Clasa a IV-a

Clasa a V-a

Preşcolar


