ADMITERE
2019-2020
ACTE NECESARE
-dosar din plastic cu șină;
-cererea de înscriere (tip);
-copia cărții de identitate a elevului (daca este cazul) însoțită de actul
original;
-copia certificatului de naștere al elevului însoțită de actul original;
-adeverința cu notele si media generală obtinute la examenul de Evaluarea
Națională din clasa a VIII-a – în original;
-foaia matricola pentru clasele V–VIII (cu calculul mediei generale) – în
original;
-dovada promovării examenului de certificare a competenţelor de
comunicare in limba engleză (bilingv) – copie conform cu originalul,
certificata de scoala sau dovada echivalării examenului de certificare a
competenţelor de comunicare in limba engleză – copie conform cu
originalul, pentru cei care opteaza pentru clasele de engleză intensiv
-fișa medicală – în original.
Programul pentru depunerea dosarelor:

 15.07.2019, orele 9,00-16,00
 16.07.2019, orele 9,00-16,00
 17.07.2019, orele 9,00-16,00
 18.07.2019, orele 9,00-16,00

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)

(numele

si

prenumele

părintelui/tutorelui)

___________________________________________________________________,
domiciliat în (adresa completă) __________________________________________
_____________________________________,

părintele/tutorele

elevului(ei)

__________________________________________________________,
absolvent(ă) a școlii __________________________________________,
vă rog să binevoiți a aproba înscrierea fiului/fiicei mele în clasa a IX-a, profilul
___________

specializarea _______________________________ la Colegiul

Național “Gheorghe Sincai” în anul scolar 2019-2020, la care a fost distribuit în urma
repartizării computerizate.
Înteleg că oferta Colegiului Național “Gheorghe Șincai” de studiere a limbilor
moderne este Limba Engleză (nivel avansat) și Limba Franceză (nivel începător).
Anexez prezentei cereri fișa personală si declarația privind acordul meu pentru
studierea limbilor straine in Colegiul National “Gheorghe Sincai”.

Data:

Semnatura:

DOMULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL “GHEORGHE ȘINCAI” BUCUREȘTI

PROFIL : UMAN/ REAL
SPECIALIZARE: FILOLOGIE/MATEMATICAINFORMATICA/STIINTE ALE NATURII

NUME ELEV(A):______________________________________
PRENUME ELEV(A):__________________________________
ADRESA :___________________________________________
TELEFON:___________________________________________

Numele tatalui:_______________________________________
Locul de munca :______________________________________
Functia :_____________________________________________
Telefon : ____________________________________________
Numele mamei :______________________________________
Locul de munca :______________________________________
Functia :____________________________________________
Telefon : ____________________________________________

DATA :

DECLARAȚIE
PENTRU STUDIEREA LIMBII STRĂINE

Subsemnatul(a) ________________________________________________________,
in calitate de parinte/tutore al elevului(ei) __________________________________________
_______________________________, declarat ADMIS în clasa a IX-a la Colegiul Național
“Gheorghe Șincai” în anul școlar 2019-2020, declar că sunt de acord ca fiul/fiica meu/mea să
studieze limba ENGLEZĂ-nivel avansat si limba FRANCEZĂ-nivel începător.

Semnatura,

Data:

