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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE/TRANSFER ELEVI  

1. Completarea şi depunerea cererii de înscriere la secretariatul liceului Waldorf, personal sau prin  
e-mail la adresa: office@waldorfcluj.ro 
 

2. Stabilirea de către comisia de admitere a întâlnirii, la care va fi prezent copilul şi un părinte. Din 
comisia de admitere face parte învățătorul clasei, alți pedagogi cu experiență, psihologul și în cazul de 
transfer, un reprezentant din partea comitetului de părinți ai clasei. 

 
Coordonatorul comisiei de admitere va comunica părinţilor data (ziua, ora) stabilită pentru întâlnire. 
În cadrul întâlnirii se urmăreşte: 

- interesul părintelui pentru pedagogia Waldorf şi existenţa cunoştintelor legate de pedagogia 
Waldorf;  

- comunicarea tuturor informațiilor importante legate de funcționare instituției (aspecte financiare, 
organizatorice etc.) 

- disponibilitatea acestuia de a colabora cu școala, respectiv cu cadrele didactice şi colectivul de 
părinţi;  de a participa la activităţile comune legate de sărbători, Bazar, clacă, muncă voluntară, etc.; 

- evoluţia copilului şi dacă este pregătit pentru a intra în treapta școlară. 
 
Dacă este necesar, comisia de admitere va organiza și o a doua intâlnire, în grup, pentru a evalua gradul 
de dezvoltare socială a copiilor.  
 
Evaluarea se face după următoarele criterii: 

- părinţii să cunoască principiile Waldorf precum și normele și regulile școlii şi să aleagă școala 
Waldorf în cunoştinţă de cauză; 

- păstrarea echilibrului între numărul de fete şi băieţi; 

- fraţii şi surorile copiilor din grădiniţa şi şcoala Waldorf au prioritate; 

- copiii cadrelor didactice Waldorf au prioritate; 

- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă; instituția nu dispune de personal calificat pentru 
gestionarea cazurilor de cerințe educaționale speciale;  

 

3. În urma întâlnirii/-lor, părinţiilor le va fi comunicată decizia luată. 

 

Coordonator comisie de admitere: Alexandrina Pop, tel. 0725 535032 

   


