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Parinfii copiilor care implinesc 6 ayi pdnd la data de

31 august 2021, inclusiv, qi doresc AMA,IYAREA inscrierii
acestuia in clasa pregdtitoare, vor depune o cerere in acest

sens, insofitd cu un document medical din care sA reiasd cd

minorul este inapt pentru inscrierea in invdtdmAntul
primar, in anul gcolar 202I-2022.

Cererea impreund cu documenful medical, se depun,

incep6nd cu data de 29.03.2021, la registratura ISMB sau

se transmit prin poqti sau la adresa de email
clasapregatitoare(Dismb.ro. Modelul de cerere se

regdseqte mai jos.



Doamni PreEedinte

a comisiei municipiului Bucuregti de inscriere a copiilor in invilimantul primar'

Subsemnata./ul

cu domiciliu/regedinfa in localitatea judeful/sectorul

str nr,- bl. sc. , ap'- tel'

pdrinte/tutore/reprezentant legal al minorului/minorei

ndscut/d la data de vd rog sd

aprobali AMANAREA lnscrierii acestuia/acesteia in invelemantul primar in anul gcolar 2Q21'-2022' in

conformitate cu prevederile art, 53 (2) din oME nr.3473/r0,o3.zozl privind aprobarea Metodologiei de inscriere

a copiilor in invdldmantul primar pentru anul gcolar 2027-2022 9i a calendarului inscrierii'

Anexez prezentei documentul medical nr' 

-- 
I eliberat de

din care rezultd cd minorul este inapt pentru inscrierea in invdlimAntul primar, in anul gcolar 2027-2022'

Solicit oblinerea rispunsului dumneavoastrd prin:

O ridicare de la sediul ISMB;

O prin transmitere Pe e-mailul

Q prin pogti, la adresa menlionate mai sus'

Semndtura Data

o Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sd fie prelucrate de unitatea de tnvdpdmAnt

' ;i ISMB, in vederea solufiondrii cererii de tnscriere a minorului,

o Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului sd fie prelucrate de unitatea de

fnvdgdmant ;i I s MB, tn v ederea s olufiondrii prezentei cereri.

o Sunt de acord cu prelucrarea ulterioard a datelor mele cu caracter personal in scopuri de

arhivare.

NOTA: Prezenta cerere se depune la ISMB /transmite pe adresa de email: clasapregdtitoare@ismb'ro

Doamnei Pregedinte a comisiei municipiului Bucuregti de inscriere a copiilor
in invd$mAntul Primar


