
   
Formular de înscriere  

Anul şcolar 2019/2020  

COPILUL Nume:  

Prenume:  

Data naşterii:  

Şcoala / Nivel scolar :  

 Nivelul limbii române :  Începător   /   Avansat   /   Bilingv  

  

Asigurare de sănătate şi responsabilitate civilă: va rugam atasati o copie a asigurarii la acest 

formular completat  
  

Drept pentru utilizare imagine – va rugam completati si semnati documentul de la pagina 2  
  

PARINTII  MAMA  TATA  

Nume :      

Prenume :      

Adresa :      

Telefon :      

E-mail :      

  

Coordonatele persoanei care aduce/preia copiii la/de la cursuri:  

  

  

Nume :        Prenume :         Tel mobil:  

  

Comentarii:  

  

  

  

  

Cotizatie :    Data:     

  

Semnatura reprezentant Scoala Româna:        Semnătura  

   

  Părinte:  

  

  

  

  

  

  

Poza   



   
Autorisation d’utilisation de l’image  

Je soussigné(e) :  

Demeurant à :  

Déclare autoriser l’Association Ecole Roumaine de Bordeaux à :  

1) photographier ou filmer dans le cadre des manifestations qu’ils organisent :  

- lors des ateliers,  

- lors des sortie(s) avec les élèves sur le terrain,  

  

2) reproduire et diffuser ces images sur le(s) supports(s) suivant(s) :  

- Presse (locale, nationale ou Roumaine)  

- Site Internet de l’Ecole Roumaine de Bordeaux  

- Support papier (Plaquettes d’information, cartes de vœux…)  

L’Association s'engage à ne pas faire commerce des images créées; ces images ne pourront donner 

lieu à aucune rémunération.  

Elles seront toujours conforme à la dignité humaine et au respect de la personne.  

  

Fait à………………………………. le…….………………………….  

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"  

  

  

  

 

 

 

  



Formular informatii  

  

  

  

Copil                                                                                                   Parinte                                                            

Nume :                                        Nume:__________________                        

Prenume :                                                                                          Telefon:_________________                       

Data nasterii :                             Email:__________________                       

                                                                                                            Adresa:__________________                      

  

  

1.Care este personalitatea copilului dumneavoastra?  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

2. Care sunt talentele copilului dumneavoastra?  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Care sunt limbile vorbite de copilul dumneavoastra?  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

4. In ce scoala este înscris copilul dumneavoastra?   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

5. Copilul dumneavoastra are probleme de sanatate? Daca da, va rog sa le mentionati.  

  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

6. Ce asteptari aveti dumneavoastra de la acest curs?  

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

Scoala isi rezerva dreptul de a documenta atelierele cu materiale sub forma fotografiilor si 

secventelor video. In cazul in care exista obiectii, va rugam sa ne contactati inainte de 

inceperea cursului  la : office@centrefranco-roumaindecooperation.com  
  

DATA:                                                                                Semnătură  

 

Părinte :  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regulamentul interior pentru  ” Scoala Româna din Bordeaux”  

 

ARTICOLUL 1 : ADMITEREA ȘI ÎNSCRIEREA 

 Pentru fiecare înscriere, plata taxei de scolarizare este obligatorie. Costul acestei taxe nu 

este negociabil și este calculat ca fiind o taxa fixă pe anul scolar. 

Actele necesare la înscriere sunt urmatoarele : 

– Fisa de înscriere completată, impreuna cu o fotografie recenta a copilului tip carte 

identitate, 

– Autorizatia de utilizare a imaginii, semnată, 

– Polita  de asigurare de responsabilitate civila, 

– Plata tarifului în vigoare, reprezentând suma totala a costurilor anuale. 

În functie de  cererea părintilor,  poate fi planificata o sedinta de probă, dupa care părintii 

și profesorul decid înscrierea definitivă a elevului. Sedinta de probă este gratuită, în caz că elevul 

nu va fi înscris, dar trebuie plătită dacă înscrierea este confirmata. 

 

ARTICOLUL 2 : PROGRAMUL ȘCOLAR  

Structura anului școlar va fi realizată ținându-se cont  de toate vacantele  aflate în vigoare 

în scolile franceze și sărbătorile în Franta și/sau in România,. 

  Un program scolar este afisat  la  fiecare inceput de an, sub rezerva modificarii. 

Taxa de școlarizare este de 20 de euro pe luna ( 5 euros fiecare sedinta  de cate doua ore), 

care se va plati   in totalitate la inceputul fiecarei luni doar pentru sedintele afisate in programul 

scolar 2019-2020. Aceasta taxa  nu poate fi dedusă, nici rambursată în caz de absența a elevului  

in timpul anului scolar, exceptie facand  cauzele obiective (mutare, probleme de  sanatate justificate 

cu un certificat medical). 

Orice întârziere sau omisiune de plata a taxei de scolarizare  va face loc unei notificari.  

 

ARTICOLUL 3: UTILIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ 

      Elevii sunt obligați să respecte spațiul și  obiectele  existente . În caz de un eventual 

prejudiciu cauzat de oricare dintre elevi, asigurarea  de responsabilitate civila predata catre scoala 

, ori participarea parintilor va acoperi costurile de refacere sau înlocuire. 

Elevii trebuie să iasă din spatiul alocat pentru activitatea numita ,împreuna și în calm ,sub 

supravegherea profesorului pentru a nu deranja  pe ceilalți beneficiari ai spațiului. 

 

ARTICOLUL 4: FOLOSIREA SPAȚIULUI ÎN AER LIBER 

În  cadrul spatiului în aer liber destinat pentru activitatea școlara , singurele materiale și 

obiecte folosite sunt cele necesare folosintei scolare care nu au un caracter periculos sau care nu 

pun în primejdie siguranta persoanelor. Orice obiect care poate rani este interzis. Purtarea de către 

elevi a oricarui obiect de valoare sau bijuterie ține de responsabilitatea familiei. Jocurile sunt 

organizate cu scopul descoperirii de către fiecare copil a propriei identități ,a autonomiei și 

dezvoltarea unei imagini de sine pozitive   prin interzicerea oricarei manifestari  care poate răni 

sau face rău. 



 

 

ARTICOLUL 5 : ÎN CLASĂ 

 

       Elevii trebuie să rămână în permanență sub supravegherea profesorilor. Regulile de 

comportament civilizat trebuie respectate în școală : curățenia, politetea, tinuta decenta.  Nu va fi 

tolerat din partea elevului nici a profesorului, nici un comportament discriminatoriu sau rasist, nici 

un gest sau cuvânt care ar traduce o indiferență sau ură în privința unui elev sau a familiei lui sau 

care ar fi susceptibil să răneasca sensibilitatea elevilor. 

 Elevii sunt obligați să aibă un comportament respectuos fata de profesori pentru bunul 

decurs al orelor. 

 

 

 

 
Data :                                           Semnătura părinților precedată de formula "citit si aprobat" 


