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În atenția unităților de învățământ care au înmatriculați elevi de clasa a VIII-a
care au participat la probele de aptitudini la Liceul Waldorf Cluj-Napoca, 2020
Vă rugăm până în data de 3 iulie 2020 să ne transmiteți la sediul liceului sau scanat la adresa de e-mail
admitereliceu@waldorfcluj.ro următoarele acte pentru elevii care doresc să confirme locul la Liceul
Waldorf1:
-

Declarație pe propria răspundere de validare a locului (conform modelului atașat, sau a altui
model similar)

-

Anexa la fișa de inscriere în anul școlar 2020-2021 cu nota obținută la probele de aptitudini, cu
semnatura directorului și ștampila unității de proveniență a candidatului

-

Adeverință cu notele și media generală obținută la examenul de Evaluare Națională.

-

Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

-

Adeverință cu media de admitere calculată conform OMEN 4948/27.09.2019.

-

Fișa medicală (se va aduce de către candidat la începutul anului școlar).

Pentru elevii care refuză locul la Liceul Waldorf vă rugăm să transmiteți doar declarația pe propria
răspundere din care să reiasă acest refuz.

Va rugăm să nu eliberați fișă de înscriere la repartiția computerizată pentru elevii care au confirmat
locul la Liceul Waldorf. În data de 5 iulie vom publica pe site-ul www.waldorfcluj.ro lista elevilor admiși
la Liceul Waldorf în anul școlar 2020-2021 și vă vom transmite lista cu elevii respinși pentru a putea să
le eliberați fișa de înscriere pentru repartiția computerizată.

Director,
Mariana Grigorovici
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În cazul în care elevul dorește să depună personal dosarul cu actele necesare, acesta este rugat să o facă în
perioada 30 iunie- 3 iulie 2020 în intervalul orar 8-12 la sediul Liceului Waldorf.
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