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Elevii claselor a IX-a se vor prezenta la sediul colegiului joi, 01.09.2022,
până la ora 10.00, însoțiți de un părinte/reprezentant legal. Cei care, din motive
medicale nu se pot prezenta la data și ora stabilite, sunt rugați să anunțe la
numărul de telefon 0244340550 int. 147, urmând a prezenta la sosirea în colegiu
documente justificative.

La prezentarea în colegiu, elevii vor avea asupra lor:
1. Un troler care să conțină:
-echipament sportiv complet, de culoare închisă (pentru orele de sport și pentru
timp liber);
-încălțăminte sport și papuci de casă;
-obiecte de igienă (pentru câteva zile);
-lenjerie de corp.
2. Următoarele documente:
- carte de identitate sau certificat de naștere;
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII;
- adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că elevul este clinic
sănătos, nu este în evidență cu boli cronice;
- aviz epidemiologic cu dovada de vaccinare (fișa cu toate vaccinurile).

̦ !!
Este interzis elevilor să aibă asupra lor mâncare și băuturi alcoolice!
Elevii vor fi alocați la masa de prânz începând cu ora 14:30!
La prezentarea în colegiu este interzis ca băieții să aibă părul lung (se acceptă
maximum 5 cm), iar fetele să aibă părul vopsit în culori stridente, unghii false
sau exagerat de lungi, precum și machiaj strident.

̦ !!
În vederea semnării angajamentului, se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- Părintele/tutorele/reprezentantul legal trebuie să aibă asupra sa cartea de
identitate (valabilă) și documente care să ateste calitatea acestuia (procură
notarială, împuternicire, etc);
- Părintele care are nume diferit de al elevului, trebuie să prezinte documente
care să dovedească legătura acestuia cu elevul (hotărâre de divorț, etc).

̦ !!
̆ ̆ ̦

̆ ̆ ̦ , ̦ ̆ ̆ ,
̆ !

- Exemplu : Copilul este în întreținerea mamei, care are alt nume. În această
situație sunt necesare: hotărârea de divorț și hotărârea judecătorească care să
ateste că elevul se află în întreținerea mamei.
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