
 

A C O R D  PARENTAL 

Subsemnatul __________________________________________________________________ 

părinte al elevei / elevului __________________________________________________________ 

din clasa ___________, Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, îmi exprim acordul pentru 

înscrierea și participarea fiului meu / fiicei mele  la cursul de programare ”Bazele informaticii” 

organizat în cadrul proiectului educațional ”O șansă pentru fiecare copil”. 

Menționez  că sunt în cunoștință de cauză privind condițiile de desfășurare ale acestui curs: 

- activitatea se desfășoară în perioada 13.02 – 02.04.2016, sâmbăta între orele 11 00 – 14 00 în 

laboratorul de informatică; 

- tematica poate fi consultată pe site – ul școlii și la avizier; 

- lectorul de curs este domnul Bogdan Alexandru Lupu, programator Java – MISYS 

International Financial Systems, membru al Organizației ROTARACT Club București; 

- selecția celor 12 elevi beneficiari ai cursului gratuit se va face în ordinea punctajului rezultat 

din FIȘA DE EVALUARE care ne –a fost pusă la dispoziție și pe care o vom depune în 

perioada 8 – 10 februarie 2016. 

  
 

DATA,               PĂRINTE / SUSȚINĂTOR  LEGAL 

             ____________________            __________________________________ 

Telefon _________________________ 
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