
zum Schülerbogen 
 

Formular de evidență   

pentru elevii și elevele, care părăsesc/abandonează școala medie în anul 2023  
nu pentru elevii și elevele care absolvesc cu succes ramura de instruire Școala 

medie 
 

Departamentul inspectoratului școlar:                                   Școala medie: 

Elevul / Eleva: Clasa:           Data nașterii: 

Numele, Prenumele: 

Adresa: 
 
 

La punctele 1. – 4. a se bifa doar răspunsul corespunzător ("da" este posibil doar o singură dată). 
 

1. Eu am un loc de formare profesională/ucenicie (germ.: Ausbildungsplatz)  și  da    nu 
 

am un contract de formare profesională/ucenicie semnat (germ.: Ausbildungsvertrag)   

Dacă da, profesia formării profesionale:      

Întreprinderea formării profesionale:      

2. Eu frecventez o școală profesională secundară (școlarizare cu frecvență, de ex. școală  
profesională specializată, școală de afaceri); dispun de acordul scris al acestei școli.                 da               nu 
   

 

Dacă da, denumirea școlii:     
 

3. Eu urmez anul primar de formare profesională (germ.: Berufsgrundschuldahr (BGJ/s)) și 
dispun de acordul scris al acestei școli. da      nu 

  

Dacă da, denumirea școlii:     

 
4.  Eu rămân la această școală medie (germ.: Mittelschule)                                                                da      nu 
 (ca repetent sau trecere la M10). 
 
5.  Punctele 1. - 4. nu mă privesc, adică eu sunt pe moment un tânăr/ă   da       nu 
 fără un loc de formare profesională. 

 
 
 
 

* Mai jos este anexată o fișă informativă pentru tine și pentru părintele/tutorele tău legal. 

* Ești rugat să transferi informațiile furnizate de tine mai sus pe fișa informativă. 

* Ești rugat să predai acest formular de evidență dirigintelui în termenul stabilit. 

 

Informațiile furnizate la întrebările servesc unei mai bune supravegheri a implementării învățământului obligatoriu. Din 
aceste motive, răspunsurile la ele sunt obligatorii (Art. 85 din Legea bavareză privind sistemul de educație și învățământ 
(germ.: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen)).  
 
Datele completate pe formularul de introducere a datelor vor fi transmise școlii profesionale respective. În afară de 
această situație, ele nu vor fi transmise unor terți.   

 

 
 
 

Locul, Data Semnătura părintelui / tutorelui legal Semnătura elevului 
 

 


