LICEUL
„ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV

MINISTERUL EDUCAȚIEI

LICEUL ,,ANDREI MUREŞANU’’ BRAŞOV
Nr. înreg.……………./……………………………………….

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,
CLASA PREGĂTITOARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023
DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnat(a)ul………………………………..……………………………………………………………………………………..,
(numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele)

domiciliat în localitatea.........................str..................................nr...........bloc............sc...........ap……………,
telefon........................., e-mail……………………………………………………………………
vă rog sa probaţi înscrierea fiului/fiicei mele, ……………………….................................................................
în învăţământul primar, clasa pregătitoare, an şcolar 2022-2023 la Liceul ,,Andrei Mureşanu” Braşov.

Anexez următoarele acte:
o declaraţie pe propria răspundere_Anexa 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul
primar pentru anul şcolar 2022-2023;
o copia certificatului de naştere al copilului;
o copiile actelor de identitate ale părinţilor;
o recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare primită de la grădiniţa pe care a frecventat-o, în
cazul în care copilul împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022;
o recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare primită de la CJRAE Brașov, în cazul în care
copilul împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, pentru copiii
care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate;
o părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească
(copie sentinţă de divorţ);
o copie certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap (dacă e cazul);
o copie hotărâre judecătorească (în cazul în care copilul este în plasament familial/centru de
plasament);
o copie certificat de deces , în cazul în care copilul este orfan de un părinte;
o în cazul în care copilul are fratele/sora înmatriculat / înmatriculată la unitatea şcolară la care se
doreşte înscrierea, menţionaţi numele şi prenumele……………………………………………………….
din clasa…………………………
o avizul de la medicul de familie / medicul şcolar din care să rezulte că faptul că fiica mea/ fiul meu
este aptă/apt pentru şcoală, acesta se va aduce in prima zi de școala;
o dosarul medical al copilului, acesta se aduce in prima săptămâna de școală.
Toate documentele sunt însoțite de originale pentru conformitate!
Data,

.............................

Semnătură părinte/tutore,

.........................................

Membru comisie / secretar
……..…………………………………
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