
           ADMITERE/SCUTIRE DISCREȚIONARĂ LA ȘCOALILE JUDEȚENE BUNCOMBE

NECESAR UN SINGUR FORMULAR PENTRU FIECARE ELEV ÎN FIECARE AN SCOLAR-NU TRIMITEȚI FAX 

   PASUL 1 – ANUL ȘCOLAR CARE APLICĂ PENTRU                      CLASA

   PASUL 2 – ALEGEȚI O OPȚIUNE DE ADMITERE/ EMITERE ȘI MOTIVUL – VEZI DETALII PE VERSO
Taxe de întârziere se aplică

2 Mar iț  în Iunie

A) Eliberarea dintr-o  coală din Ș
Jude ul Buncombe pentru ț
Admiterea la o altă coală din Ș
Jude ul Buncombeț

B) Eliberarea de la colile din jude ul ș ț
Buncombe către colile din ora ul ș ș
Asheville* sau alt județ

C)

Admiterea în colile din Jude ul Buncombe Ș ț
din colile din Ora ul Asheville sau alt Ș ș
jude   ț

Părintele/Tutorele trebuie:
Părentele/Tutorele trebuie să ob ină semnătura de laț

Părentele/Tutorele trebuie să ob ină semnătura de laț : Prime te Directorulș  IȘ
Realizat de 
Director IȘ

Primit de 
Director. Realizat de Director DOAR.

Jude ul Elaborează (Ata a i o copie a oricărei documenta iiț ș ț ț
de eliberare)

Cadre universitare: Clasă/Subiect Angajat Actual al BCS – Va fi verificat /
Finalizarea Anului colarȘ  Nume Angajat coala care AngajeazăȘ
Program Dual de Limbi Loca ie de Îngrijire a Copiilor ț /
Mutarea în Județ Numele Loca iei de Îngrijire Copiiț Adresă

Loca ie pentru Muncăț /
Angajat de un alt istem colarȘ Ș Nume Angajat Loc de Muncă
Altele – Trebuie să fie aprobat de către directorul de servicii pentru elevi înainte ca cererea să fie 
transformată în coalăș

PASUL 3 – PLASARE CONTINUĂ Elevul tău continuă în aceeași școală? DA NU În același județul? DA NU

Dacă NU la oricare dintre întrebări, la ce coală a participat ultima dată elevul tău?ș Ultima clasă particip

PASUL 4 – INFORMAȚII ELEVI ȘI FAMILIE – VĂ RUGĂM TIPĂRIȚI LIGIBIL

Informații despre Elev
Informații despre Părintele cu 
Custodie/Tutore

Prenume: Prenume: Email:

Nume: Nume:

Adresă: Telefon de acasă: (      )
       
-

Oraș, Stat, Cod Poștal: Telefon Mobil:   ( ) -

Jude ul deț  Re edin ăș ț :

Cu excepția cazului în care părintele este angajat
permanent, rezidenții din alte județe decât Buncombe +
trebuie să plătească școlarizare. Aplicația trebuie să vină
la Serviciile pentru Elevi odată ce este complet finalizată

pentru a stabili un contract de școlarizare 

SUNAȚI 828-255-5918 PENTRU O 
PROGRAMARE.

Semnătura mea confirmă că am citit i acceptat regulile de politică care guvernează această solicitare. Certific că ș
toate informa iile furnizate sunt adevărate. Falsificarea informa iilor va duce la refuzul sau revocarea imediată a ț ț
Admiterii/Eliberării Discre ionare a elevului. În eleg că Politicile 4130 i 4135 sunt disponibile pe site-ul web al ț ț ș
jude ului, la toate colile din Jude ul Buncombe i la Serviciile pentru Elevi. În eleg că toate Admiterile discre ionare ț Ș ț ș ț ț
sunt condi ionate de dimensiunea sălii de clasă, spa iul colar, progresul academic, disciplină/comportament i ț ț ș ș
prezen ă.ț

Semnătura Părintelui/Tutore Legal________________________________________ Data:___________________________________

PASUL 5 – PĂRINTILE/TUTORUL TREBUIE SĂ OBȚINĂ SEMNĂTURĂ DE ELIBERARE A DIRECTORULUI –  DACĂ EMISIA ÎN ALTĂ SCOALĂ JUDEȚEANĂ SAU 

ORAȘUL ASHEVILLE TREBUIE PAS 7 PENTRU PLATĂ DUPĂ OBȚINEREA ACESTEI SEMĂTURI. Școala ce Eliberează:

Aprobat Neaprobat

Semnătura Directorului ce Eliberează : Data

PASUL 6 – PĂRINTILE/TUTORUL TREBUIE SĂ OBȚINP SEMNĂTURA DIRECTORULUI Școala ce Primește

Aprobat Neaprobat

Semnătura Directorului ce Prime teș : Data

PASUL 7 – PLATA LA ȘCOALĂ –  SCHIMBARE EXACTĂ NECESARĂ. Taxa de înscriere nerambursabilă  de 20$ este  necesară per  elev pe an
(maximum 100$ per gospodărie). NU SE ACCEPTĂ CARDURI, doar numerar sau cec. Cererile și plata trebuie depuse la școală PERSONAL. Cererile depuse după a



2-a zi de Marți din Iunie vor fi evaluate a vor fi evaluate cu o taxă de întârziere nerambursabilă de 30 $ pentru o taxă totală de 50 $ fiecare (maximum 250 $ per
gospodărie). Aplicațiile trebuie să fie la timp pentru a permite aprobarea corespunzătoare a Consiliului Educației. 

Aplicanții vor fi contactați în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii dacă există vreo problemă care afectează aprobarea.
Notificările vor fi făcute numai dacă cererea este respinsă de către Consiliu. Scrisorile de confirmare de aprobare NU VOR fi trimise prin poștă.

Aprobare finală numai pentru 
Școală: Data Primirii Primit prin note ___________________________________________________________

Plată 
cash$20 

Verficat
#

Taxă de întârziere (dacă după a doua zi de marți din iunie și nu există o nouă 
schimbare a vieții) 30 USD Taxă de întârziere Numerar

Verificat #
______________________

Adresa de domiciliu verificată prin GIS „Găsește-ți 
școala”.: DA NU

Acasă în cartierul școlar de 
eliberare DA NU Judetul de ReȘedință_________________________________ 



INFORMA II DESPRE FRA I – Acestea sunt doar pentru referin ă; TREBUIE depusă o cerere pentru fiecare elev. Vă rugăm să Ț Ț ț
enumera i TO I fra ii, chiar i cei care nu sunt la coală sau care nu aplică pentru o Cerere de Admitere/Eliberare Discre ionară.ț Ț ț ș ș ț

Aplică
DE LA: coala de RealizareȘ

Vârsta sau 
Gradul pentru 
care se solicită

( coala din Jude ul Casă) dacăȘ ț Spre: coala ce Prime teȘ ș
Prenumele i Numeleș

pentru 
DA/R?                      este aplicabil ( coala este CerutăȘ )

Y sau N
Y sau N
Y sau N
Y sau N
Y sau N

Consulta i Politica 4130 pentru informa ii complete.ț ț

Toate motivele sunt la latitudinea principalului care eliberează i/sau prime te i sunt supuse aprobării în func ie de spa iu i disponibilitate. ș ș ș ț ț ș
Elevii care au frecventat o coală bazată pe admiterea discre ionară în anul precedent ar trebui să fie, de asemenea, lista i ca „Plasament în ș ț ț
continuare”. Părintele/tutorele este responsabil pentru transportul elevilor în afara jude ului.ț
• To i elevii ai căror părin i/tutore legal locuiesc în afara jude ului Buncombe trebuie să plătească colarizare; o sumă egală cu cheltuielile ț ț ț ș

per elev din fonduri locale. Această sumă se modifică în fiecare an. Părin ii trebuie să sune Serviciile pentru Elevi (828) 255-5918 pentru aț
programa o întâlnire cu contractul de colarizareș . Contractul de colarizare va fi furnizat de Serviciile pentru Elevilor i trebuie ș ș
completat i depus personal de către părinte/tutore.ș

CODURI DE MOTIVE ACCEPTABILE PENTRU ADMITEREA/ELASAREA DISCRE IONARĂ:Ț

Cadre universitare: Clasa sau Subiectul nu este oferit la coala de casă din jude .ș ț

Angajat actual BCS: Părintele/Tutorele este un angajat permanent actual al colilor Jude ene Buncombe. Admiterea discre ionară este Ș ț ț
acceptabilă numai în jude ul în care lucrează părintele/tutorele. Angajarea va fi verificată de către Serviciile pentru Elevi. (Se renun ă la ț ț
colarizare)ș

Apropierea de îngrijire a copiilor: Furnizorii de îngrijire a copiilor înainte sau după coală ale elevului sunt mai aproape de coala primitoare. ș ș
Poate fi necesară verificarea furnizorului de îngrijire a copiilor.

Finalizarea anului colar: ș Dacă un părinte/tutore î i schimbă domiciliul după începutul anului colar, elevul poate rămâne la coala pentru restulș ș ș
anului colar.ș

Continuarea plasamentului: Dacă motivele pentru admiterea discre ionară rămân acelea i i spa iul continuă să fie disponibil la coala ț ș ș ț ș
primitoare, unui elev aprobat pentru admiterea discre ionară la o coală din Jude ul Buncombe în anul colar precedent i se poate permite să ț Ș ț ș
finalizeze nota cea mai înaltă la coala respectivă. . Cu aprobarea directorului, este permisă continuarea plasării în jude .ș ț

Program cu două limbi: Scufundarea în două limbi nu este oferită la coala de acasă din jude .ș ț

Angajat de un alt sistem colar: ș elevul poate fi eliberat pentru a urma un alt sistem colar dacă părintele/tutorele este angajat în prezent de ș
acel sistem colar.ș

Apropierea locului de muncă: locul de muncă al părintelui/tutorelui este mai aproape de coala primitoare. Poate fi necesară verificarea.ș

Altele: trebuie să fie aprobat de către directorul de Servicii pentru Elevi înainte ca cererea să fie depusă la coală.ș

********************************************************************************************************************************************************************
Sistemul colar al Jude ului Buncombe nu discriminează pe baza de rasă, culoare, religie, sex, vârstă, origine na ională sau dizabilitate înȘ ț ț
admiterea sau accesul  la,  sau tratamentul  sau angajarea  în programele i activită ile  sale, în conformitate cu normele federale i de statș ț ș
aplicabile. legi.
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