
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 

PENTRU ADMITERE 2020 
 

- SECȚIUNEA II - 
 

Liceul Internațional Integritas 
 
 
 
SECȚIUNEA II – PĂRINȚI/TUTORI (a se completa de către părinți/tutori)  
În cazul în care este posibil ambii părinți vor completa această secțiune. Gradul de rudenie va 
fi precizat doar în cazul tutorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
NUME:  PRENUME:    

GRAD RUDENIE: 
       

       

ADRESA: 
       
       

LOCALITATE: 
 

ȚARA 
   

    

JUDET: 
 

COD POSTAL: 
  

   

ADRESA E-MAIL: 
  

TELEFON: 
 

   
 
 
 
 
 
NUME:   PRENUME:    

GRAD RUDENIE: 
        
        

ADRESA: 
        

        

LOCALITATE: 
  

ȚARA 
   

     

JUDET: 
  

COD POSTAL: 
  

    

ADRESA E-MAIL: 
   

TELEFON: 
 

    

jossef



 
INFORMAȚII EDUCAȚIONALE 
 
Vă rugăm să enumerați mai jos școlile sau programele de homeschool frecventate până în prezent: 
  

DIN CLASA  

PÂNĂ ÎN CLASA  

DIN ANUL  
PÂNĂ ÎN ANUL  

NUMELE ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  

E-MAIL  
  

DIN CLASA  

PÂNĂ ÎN CLASA  

DIN ANUL  

PÂNĂ ÎN ANUL  

NUMELE ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  

E-MAIL  
 

DIN CLASA  

PÂNĂ ÎN CLASA  

DIN ANUL  
PÂNĂ ÎN ANUL  

NUMELE ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  

ADRESA ȘCOLII  
E-MAIL  

 

jossef

jossef
Vă rugăm să enumerați mai jos școlile sau programele de homeschool frecventate de fiul/fiica dvs. până în prezent:



 
 
Fiul/fiica dumneavoastră are dificultăți în a învăța? DA NU 
 
Dacă DA, explicați: 

 
 
 
 
 
 

 
Fiul/fiica dumneavoastră necesită sprijin la vreo materie? DA NU 
 
Dacă DA, detaliați: 
 
 
 
 
 
 
 
Fiul/fiica dumneavoastră cântă la un intrument? DA NU 
 
Dacă DA, detaliați: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAȚII MEDICALE 
 
 
 
Vă asigurăm că toate informațile sunt confidențiale. 
 
Fiul/fiica dumneavoastră a suferit de vreo boală, a suferit vreo intervenție chirurgicală sau 
are vreo afecțiune pe care ar trebui să o cunoaștem în cazul unei urgențe? 
 

DA NU 
 
Dacă DA, detaliați: 

 

 

 



Fiul/fiica dumneavoastră suferă de alergie? 
 

DA NU 
 
Dacă DA, detaliați 
inclusiv reacțile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FILOZOFIA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL 
 
Pentru o înțelegere mai profundă a filozofiei sistemului educațional, vă recomandăm citirea 
următoarelor 11 capitole din cartea „Educație”, de Ellen White :  
1. Sursa și scopul adevăratei educații  
4. Relația dintre educație și răscumpărare  
6. Școlile profeților  
7. Viețile unor mari bărbați  
8. Învățătorul trimis de Dumnezeu  
13.  Educația spirituală și dezvoltarea minții  
23. Recreerea  
24. Munca fizică  
28. Legătura dintre îmbrăcăminte și educație 
31. Lucrarea vieții  
33.  Cooperarea 
 
 
Am parcurs capitolele recomandate din cartea „Educație”, de Ellen White: 
 

DA NU 
 
 
 
Am citit Regulamentul elevului și am luat la cunoștință filozofia educațională a acestei instituții. 
Doresc ca fiul/fiica mea să frecventeze acest liceu și sunt dornic să susțin idealurile înalte ale școlii. 
Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea financiară a elevului. 
 
 
Semnătura părintelui/tutorelui    
 
 
Data  
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