ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

Unitatea de învățământ
de la care se solicită transferul

Strada Neagoe Vodă, nr. 11
Sector 1, București
Telefon: 021 232 15 31
E- mail: scoala.sapte@yahoo.com

Nr.

/

Nr.

De acord cu transferul,
Director Școala Gimnazială nr. 7
Moise Sorina Georgiana

/

De acord cu transferul,
Director

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul (a) ___________________________________, domiciliat(ă) în localitatea
, str.
, nr.
, bl.
, sc. , et. , ap. , județ/ sector
, legitimat(ă) cu C.I. seria
, nr.
, în calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al
copilului
, născut(ă) la data
,
CNP
, vă rog să aprobați transferul copilului fiului meu/ fiicei mele, elev(ă) în
clasa
de la unitatea școlară _______________________________ la ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI, în anul școlar 2022- 2023.
Solicit acest transfer din următoarele motive:

.

Menționez că până în prezent elevul/ eleva a studiat:
- Limba modernă 1 (începând cu clasa pregătitoare):
- Limba modernă 2 (începând cu clasa a V- a):

;
;

□ Sunt de acord

□Nu sunt de acord să urmeze cursurile de Religie, cultul ortodox.

Datele personale ale părinților:
TATA Numele și prenumele __________________________________________________
Telefon
;
Adresa de email
MAMA Numele și prenumele __________________________________________________
Telefon
;
Adresa de email

;
;
;
;

Mă angajez să raspund de educația fiului/fiicei mele, de comportamentul în școală și în afara școlii, să particip la toate
acțiunile organizate în beneficiul elevilor, să răspund la toate solicitările conducerii școlii și să respect Regulamentul de
organizare și funcționare al învățământului preuniversitar, precum și Regulamentul de ordine interioară al școlii.
În calitate de părinte/ tutoare/ reprezentant legal al minorului, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal al fiului
meu/ fiicei mele, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/ 769 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 96/46/CE.

Data

Semnatura,

Doamnei Director a ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI

