
FIȘA  DE  ÎNSCRIERE 

în clasa a V-a – Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil“ Iași 

– anul școlar 2019/2020 – 
   

Numele și prenumele elev/ei/ului   

                  (nume prenume − ca în certificatul de naștere)                   
 

 Domiciliul elevului: localitatea ______________, str. __________________, 

      nr. _____, bl. ______, sc. _____, ap. ______ 

 Unitatea școlară unde a absolvit cl. a IV-a ______________________________________ 

 Limba modernă (străină) studiată în clasele I-IV _______________________________ 

 A doua limbă modernă (străină) solicitată pentru clasa a V-a _____________________ 

Date privind părinţii (susţinătorul legal): 

  Numele și prenumele Funcţia Locul de muncă Telefon 

Tata     

Mama     

 

 PROPUNERI PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE: 

A. OPȚIONAL INTEGRAT:   

1. Artele plastice în dimensiune virtuală 

2. Geografie în dimensiune virtuală 

Din disciplinele de mai sus, optăm pentru următoarea: 

1. _______________________________ 

B.  OPȚIONALE LA DECIZIA ȘCOLII:  

1. Noţiuni de programare  4. Games in English (Engleza prin joc) 

2. Introducere în algoritmică  5. Deutsch durchSpielen (Germana prin jocuri) 

3.  Le français par jeux et chansons  6. Măsuri de prim ajutor 

 Din disciplinele de mai sus, optăm pentru următoarele două: 
 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

 Solicităm participarea la orele de religie ale cultului ________________________________ 
(Se completează numai în cazul în care se dorește acest lucru și nu s-a solicitat anterior) 

  

Ne obligăm ca în cazul înscrierii elevului la altă școală să anunţăm imediat conducerea liceului 

la telefon 0232211826 și prin semnătură pe prezenta fișă. 
  

Ne angajăm, părinte şi elev, să respectăm regulamentele școlare în vigoare în liceu. 

Am luat cunoştinţă de drepturile prevăzute în Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date și sunt de acord cu prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către unitatea școlară. 
  

 Data:         

 Semnătura elevului,       Semnătura părintelui,  


