ROMÂNIA

OBSERVATII MEDICALE**

MINISTERUL EDUCAŢIEI*

Grupa sanguină: ........................................................................

...........................................................

Antecedente medicale: ................................................................

(unitatea de învătământ)

.........................................................................................................................

Judeţul/Sectorul ........................................

.........................................................................................................................

Localitatea

....................................................................................................................
...................................................................................................................

...............................................

Strada ............................. .

................................................

Telefon

····················································································
····················································································

Elev.............................

......................................

Recomandări medicale: .........................................................
...................................................................................................

................................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Nr. matricol .........................
CNP

Foto
Adresa ..............................

.......................................................

Contraindicaţii medicale: ...................................................

. ...........................................

............................................................................................................

Telefon ........................................................

.............................................................................................
** se completează de către medicul de medicină
şcolară/medicul de familie

Nr............

Director,

L.S.

* denumirea actuală a ministerului

MENŢIUNI
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ (medii)

Medie
anuală

Medie ex.
corig.

Modulele de
învățământ

Medie

Anul I

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ (medii)

Medie
anuală

Anul III

Medie

Medie
anuală

Medie ex.
corig.

Medie

Anul II

Medie ex.
corig.

TRANSFERĂRI****

****) Se vor trece: 1 – Unitatea de învățământ;

2 - Județul / Sectorul; 3 – Localitatea; 4 - Str. şi
nr., 5 - Nr. matricol

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ (medii)

Medie
anuală

Medie ex.
corig.

Modulele de
învăţământ

Medie

Anul I

NOTE OBŢINUTE
Data

Modulul de
învătământ

Nota
obținută

Semnătura
profesorului

Semnătura
(părintelui/
tutorelui)

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ (medii)

Anul I

Media generală
Diriginte,
Semnătură
părinte / tutore

Medie
anuală

Medie ex.
corig.

Medie

Data

Purtarea

Medie
anuală

NOTE OBŢINUTE

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ (medii)
Modulele de
învăţământ

Anul III

Medie

Medie
anuală

Modulul de învăţământ

Medie

Data

Semnătura
(părintelui/
tutorelui)

Medie ex.
corig.

Anul II
Nota Semnătura
obținută profesorului

Medie ex.
corig.

NOTE OBŢINUTE

Modulul de învăţământ

Nota
obținută

Semnătura
profesorului

Semnătura
(părintelui/
tutorelui)

Anul II

Modulul de învăţământ

Medie
anuală

Medie ex.
corig.

Medie

NOTE OBŢINUTE

NOTE OBŢINUTE
Data

Anul III

Medie
anuală

Semnătura
Nota
Semnătura
(părintelui
obținută profesorului tutorelui)

Medie ex.
corig.

Modulul de învăţământ

Medie

Data

Nota
Semnătura
obținută profesorului

Semnătura
(părintelui/
tutorelui)

Data

Modulul de învățământ

Semnătura
Nota
Semnătura (părintelui/
obținută profesorului tutorelui)

VIZE ANUALE
Carnetul de elev este oglinda activităţii şcolare şi a conduitei

20....../20......

Director,

elevului.
Calitatea de elev trebuie să se reflecte în atitudinea

L.S.

perseverentă faţă de învăţătură şi muncă, în comportare

20....../20......

Director,

corectă şi demnă în școală și societate.
Elevul este dator să aibă asupra sa carnetul de elev la toate

L.S.

orele de curs şi să-l prezinte profesorilor pentru trecerea

20....../20......

Director,

notei ori de câte ori este examinat sau pentru alte însemnări.
De asemenea, elevul este obligat să prezinte carnetul

L.S.

dirigintelui sau directorului şcolii ori de câte ori i se cere.

20....../20......

Director,
L.S.

După fiecare notare, elevul este dator să prezinte carnetul
părinţilor (tutorilor) pentru a lua la cunoştinţă şi a semna.
Carnetul de elev poate servi titularului şi ca legitimaţie

20....../20......

Director,
L.S.

20....../20......

reglementările în vigoare (reduceri sau gratuităţi la

Director,
L.S.

pentru obţinerea unor facilităţi şi înlesniri prevăzute de

spectacole şi acţiuni culturale şi sportive, reduceri de tarif la
călătoriile cu mijloacele de transport în comun etc.).
Pierderea carnetului atrage după sine sancţionarea elevului.

