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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

PROCEDURA PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR CARE SUNT ÎNSCRIŞI ÎNTR-O ALTĂ ŞCOALĂ 

Pentru transferurile copiilor de la alte unităţi de învăţământ, în limita locurilor disponibile, acestea se 

desfăşoară de regulă în vacanţele intersemestriale, parcurgând următorii paşi: 

Nr. 

crt. 

Descrierea Responsabili 

1.  Depunerea cererii de intenţie referitoare la transferul elevului. Părintele 

2.  Discuţie cu părinţii despre pedagogia Waldorf, despre 

particularităţile Liceului Waldorf din Cluj-Napoca 

Directorul/ membru desemnat din 

CA/ membru din comisia de 

admitere 

3.  Întâlnire cu părinţii şi copilul.  

Se urmăreşte nivelul cunoştinţelor copilului şi dacă educaţia oferită 

de şcoală este în aceeaşi direcţie cu cea de acasă. Comisia va decide 

dacă va fi chemat copilul în perioada de probă. 

Comisia formată din 

diriginte/învăţător şi 2 profesori 

(preferabil care predau la clasă) 

Dirigintele/ învăţătorul stabileşte 

data întâlnirii 

4.  Perioada de probă de 3-5 zile în care se urmăreşte gradul de 

adaptabilitate al copilului la colectiv şi la pedagogia Waldorf, 

precum şi a colectivului la noul membru. 

Dirigintele/ învăţătorul şi 

profesorii care predau la clasă. 

Dirigintele/ învăţătorul stabileşte 

perioada de probă 

5a În cazul în care nu sunt locuri disponibile pentru clasa solicitată, 

copilul poate intra pe o listă de așteptare, urmând a fi anunțat dacă 

se eliberează un loc. Lista de așteptare nu poate depăși 3 copii la o 

clasă. Părintele este rugat să anunțe școala dacă renunță la locul 

din lista de așteptare. 

Dirigintele/învățătorul 

5.  Se completează cererea de transfer părintele 

6.  Se aprobă cererea de transfer  Consiliul de administraţie 

7.  Se semnează cererea de transfer de către cealaltă unitate şcolară şi 

se aduce la secretariatul Liceului Waldorf 

părintele 

 

Obs. 1) În cazul în care pentru o anumită clasă există multe cereri de transfer, se poate impune o limită pe semestru 

pentru a nu deregla buna desfăşurare a procesului de învăţământ. Această decizie se ia în cadrul Consiliului Profesoral. 

          2) Comisia de transfer constituită la nivelul şcolii poate decide întreruperea procedurii, în mod justificat, în orice 

etapă din procedură. 

Întocmit, 

Director Mariana Grigorovici 


