Nr._________/____/___/______

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE
la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a, iulie - august 2020

Subsemnatul/a______________________________________________________,
părintele/tutorele
legal
instituit/reprezentantul legal al elevului/elevei _______________________________________________,
absolvent/ă al/a clasei a VIII-a în anul școlar __________, la____________________________________
____________________________________, având CNP __________________________, domiciliat în
__________________________ (localitate, județ), strada ___________________________ nr. _______, bloc
_______, scara _____, etaj ______, ap. _____, solicit repartizarea în clasa a IX-a - zi, pe locurile rămase libere, a
fiului meu/fiicei mele, întrucât acesta/aceasta se încadrează în următoarea situație:
•
•
•
•
•

a fost repartizat/ă computerizat, dar nu şi-a depus dosarul de înscriere în termen
nu a participat la repartizarea computerizată
a participat la repartizarea computerizată dar, din diferite motive, nu a fost repartizat computerizat
situaţie neîncheiată/corigent la sfârşitul clasei a VIII-a
alte situații_________________________________________________

Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile speciale pentru elevii de etnie rromă □
Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile special alocate pentru elevii cu CES □
Solicit admiterea în etapa a II-a pe locurile din învățământul special □
Atașez următoarele documente:
•
•
•
•
•

•

copie după certificatul de naștere/cartea de identitate;
copie după adeverința cu media de admitere
copie după foaia matricolă cu media claselor V-VIII calculată;
copie după anexa la fișa de înscriere - cu nota/admis la probele de aptitudini/limba
modernă/maternă(dacă este cazul)
recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor,
legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din
respectiva organizaţie, depusă la unitatea de învățământ gimnazial până la date de 16 iunie 2020,
conform calendarului(dacă este cazul);
copia certificatului de orientare școlară și profesională, emis de Centrul Județean /al Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE)(dacă este cazul).
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Optez pentru următoarele specializări, în ordine:

Nr.
crt.

Codul

Unitatea de învățământ
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Filiera/Profilul / Domeniul pregătirii
de bază/ Specializarea / Calificarea
profesională

Data:
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Semnătura:

