Fișa informativă aferentă formularului de evidență
pentru elevii și elevele, care părăsesc/abandonează școala medie în anul 2022
Nu pentru elevii și elevele care absolvesc cu succes ramura de instruire M

Departamentul inspectoratului școlar:

Școala medie:

Elevul / Eleva:
Numele, prenumele:

La punctele 1. – 5 eu am bifat „da“ la următoarele puncte:
1. Eu am un loc de formare profesională/ucenicie
2. Eu frecventez o școală profesională secundară
3. Eu urmez anul primar de formare profesională (BGJ/s)
4. Eu rămân la școala medie.
5. Eu sunt actualmente un tânăr/ă fără un loc de formare profesională.

Stimați părinți/tutori legali, dragi elevi și eleve, sunteți rugați să aveți în vedere următoarele următoarele instrucțiuni:


Tinerii fără un loc de formare profesională (JoA) sunt obligați să frecventeze o școală profesională, fapt pentru care
ei/ele trebuie să se prezinte în prima săptămână a anului școlar la școala profesională competentă. Atunci vor fi
prelevate datele personale ale elevelor și elevilor, a căror furnizare este obligatorie (întrebările 1 – 5). Temeiul legal
pentru aceasta este prevăzut în art. 85 al Legii bavareze pentru Educație și Învățământ (BayEUG).
Adresa școlii profesionale:______________________________________________________________________________








Informațiile introduse în formularul de introducere a datelor sunt transmise școlii profesionale respective.
Atenție: Datele vor servi asigurării unei mai bune organizări a ofertelor pentru tinerii fără un loc de formare profesională
și nu vor fi transmise terților. Din aceste considerente, este important ca elevii și elevele, care se află în căutarea unui loc
de formare profesională, să se adreseze ei înșiși Agenției pentru ocuparea forței de muncă.
Înainte de începerea anului școlar, elevii și elevele vor primi de la școala profesională competentă o scrisoare
corespunzătoare. În cazul în care elevul/eleva, la momentul primirii acestei scrisori, nu mai este ”tânăr/ă fără un loc de
formare profesională”, el/ea trebuie neapărat să comunice acest fapt acestei școli profesionale și să indice care este cealaltă școală profesională la care va merge.
În cazul în care nu se va respecta obligația învățământului obligatoriu, pot fi luate măsuri de constrângere; acest delict poate
fi eventual sancționat cu amendă.
Școlile medii, școlile profesionale, inspectoratele școlare și Agenția pentru ocuparea forței de muncă încearcă să facă
oferte care să corespundă dorințelor elevilor și elevelor.

Noi vă mulțumim pentru cooperare și pentru completarea corectă a formularului de evidență și urăm fiului / fiicei Dvs. mult success pe calea evoluției sale profesionale.

