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APPLICATION FORM FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CHILD’S DETAILS
INFORMAȚII DESPRE COPIL
First Name
Prenume
Surname
Nume
Date of Birth
Data nașterii
Gender
Sexul

Month Luna

Day Ziua

Male
Masculin

Year Anul

Female
Feminin

Nationality
Naționalitate

Current Year Level
An școlar actual

Home Language
Limba vorbită acasă
Home Address
Adresa actuală

Home Phone
Telefon acasă

Mobile Phone
Telefon mobil

Requested Date of Entry to School and Year Group
Data solicitată pentru admitere și clasă
Day Ziua

Month Luna

Year Anul

Year Group
Clasa

Preferred Language for Communication with Parents
Limba de comunicare dorită cu parinții

English
Lb. Engleză

Romanian
Lb. Română

ACADEMIC INFORMATION
INFORMAȚII ȘCOLARE
Previous attended schools (most recent first)
Școli anterioare (începând cu cea mai recentă)
School Name and Curriculum Type Contact name, Number and Address
Numele școlii și programa școlară
Nume pers. de contact, nr. tel și adresa

From
De la

To
Până la

City
Oraș

Reason for leaving
Motivul plecării

Names of siblings and year group
Numele fraților și clasa

Year
Anul
Year
Anul
Year
Anul

Please tick the level of English proficiency of your child
Vă rugăm să bifați nivelul corespunzător al limbii Engleze
None
Zero

Fair
Începător

Intermediate
Mediu

Fluent
Fluent

Native
Nativ

Does your child have any areas of exceptional ability?
Copilul dumneavoastră excelează într-un anumit domeniu?
Has your child ever received learning support?
Copilul dumneavoastră a primit sprijin educațional?
Has your child ever had any individual/educational psychological testing?
Copilul dumneavoastră a primit testare individuală/educațională psihologică?
Has your child ever been classed as having any of the below? (please tick)
A fost diagnosticat copilul dumneavoastră cu următoarele? (vă rugăm bifați)

Learning Disability
Attendion Deficit Disorder
Behavioural Problem
Probleme legate de capacitatea de învățare
Deficit de atenție
Probleme de comportament

Physical Problems
Probleme fizice

Other information on circumstances or needs which may affect schooling related to physical, social, religious,
emotional or family circumstances (e.g. Allergies, Dyslexia, Health Problems, Learning Problems, Disrupted Schooling etc.).
Alte informații privind împrejurimile sau nevoile care pot afecta școlarizarea
(ex: alergii, dislexie, probleme de sănătate, probleme de învățământ, perturbări în clasă etc.).

DETAILS OF PARENTS OR GUARDIAN
INFORMAȚII PĂRINȚI SAU TUTORI
Legal guardian Tutore
Mother & Father
Mama & Tatăl

Mother
Mama

Father
Tatăl

Other*
Tutore*

Mother Mama / Legal Guardian Tutore

Father Tatăl / Legal Guardian Tutore

*Please provide details
*Vă rugăm să detaliați

Legal documents provided
Documentele legale au fost furnizate

First Name
Prenume

Surname
Nume

Occupation
Ocupația

Employer
Angajator

Work Address
Adresa locului de muncă
Mobile Phone
Nr. tel. mobil

Business Phone
Nr. tel. birou

Email Address
Adresă email

First Name
Prenume

Surname
Nume

Occupation
Ocupația

Employer
Angajator

Work Address
Adresa locului de muncă
Mobile Phone
Nr. tel. mobil

Business Phone
Nr. tel. birou

How will your child be coming to and from school?
Cum va ajunge și cum va pleca de la școală copilul?

Email Address
Adresă email

Parents/Guardian Transport Company Public Transport
Cu părinții/Tutori
Microbuzul școlii
Transport public

Please state names of those who will be collecting your child (We may need a photo and/or ID card copy)
Vă rugăm să menționați numele celor care vor prelua copilul (Vă putem solicita o poză și/sau copie act identitate)

Other
Altele

RESPONSIBILITY FOR SCHOOL FEES
RESPONSABIL PENTRU PLATA TAXELOR ȘCOLARE
Person or organisation responsible for the payment of the school fees
Persoana sau organizația responsabilă pentru plata taxelor
Accounts / invoice for the attention of
Facturi în atenția

(vă rugăm bifați)

(please check)

TAXE ȘCOLARE

SCHOOL FEES

Contact name and telephone number
Persoana de contact și număr de telefon
Responsible for school fees
Responsabil pt. plata taxei școlare

Company
Compania

Method of payment
Metoda de plată
Duration of payment
Durata plății

Bank Transfer
Transfer bancar

Cash

In Full
Integral

4 Installments
4 rate

Parents
Părinții

DECLARATION BY PARENT/LEGAL GUARDIAN SUBMITTING THIS APPLICATION

DECLARAȚIA PĂRINTELUI/TUTORELUI CARE DEPUNE ACEST FORMULAR

I, ________________________________________________ apply for the named child to be registered.
I understand that admission cannot take place unless the documents required by the school are submitted
and acceptance is confirmed by the Admissions Officer.
I agree with the school policies which are also available on the school website http://www.isb.ro
I understand that the registration fee of 1000 €/child is a non-refundable fee.
I give consent to International School of Bucharest to process the personal data provided with the application
for enrollment for all family members with the view of processing the application and signing the contract
with the school.
I understand that there is an extra charge for ESL and SEN Programmes if the need arises.
I assume full responsibility for the information provided in this form. I declare that the information provided
is accurate and true.
Subsemnatul(a), ________________________________________________ doresc înscrierea la ISB a copilului
mai sus menționat.
Înteleg că înscrierea are loc doar dacă toate documentele necesare înscrierii sunt depuse și acceptul este oferit de
catre Ofițerul de Înscrieri.
Sunt de acord cu politicile școlii, care se găsesc pe site-ul http://www.isb.ro
Înțeleg că taxa de înregistrare de 1000 €/copil este o taxă nerambursabilă.
Sunt de acord ca International School of Bucharest să proceseze datele personale furnizate în documentele necesare
înscrierii în vederea procesării cererii de înscriere și semnării contractului.
Înțeleg că există o taxă suplimentară pentru programele ESL si SEN, daca este nevoie.
Îmi asum responsabilitatea pentru informațiile furnizate în acest formular.
Declar că informațiile furnizate sunt corecte și adevărate.
Date
Data

Father/Tutor Signature
Semnătură tată/tutore

Mother/Tutor Signature
Semnătură mamă/tutore

FOR OFFICIAL USE

Date of receipt of application

All documents received

Day

Yes

Month

No

Year

Address:
1R Gara Catelu Str., Sector 3
032991, Bucharest
+40(21) 306 95 30
admissions@isb.ro

