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PROGRAM
ADMITERE LA LICEUL WALDORF/ COMPLETARE FIȘE ÎNSCRIERE LA LICEU
NR.
CRT
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

ACTIVITATEA

ZIUA

DATA

ORA

Întâlnire cu părinții elevilor și elevii care au
susținut probe de aptitudini la Liceul Waldorf
Cluj-Napoca. Validarea/Invalidarea locului la
liceu*

Luni

3.07.2017

Completarea fișelor de înscriere la liceu pentru
elevii care participă la repartiția computerizată
Afișarea listei cu candidații admiși la Liceul
Waldorf Cluj-Napoca
Transmiterea la ISJ a listei candidaților admiși la
Liceul Waldorf Cluj-Napoca (electronic și pe
hârtie)
Ridicarea de la Liceul Waldorf a fișelor de
înscriere de către candidații care au validat locul
la Liceul Waldorf dar nu au fost admiși
Verificarea de către părinți și candidați a fișelor
de admitere în clasa a IX-a editate pe calculator,
editarea greșelilor
Predarea fișelor de opțiuni la centrul de Admitere
județean. Transmietera listei cu absolvenții care
nu participă la reparția computerizată.
Repartizarea computerizată

Luni

3.07.2017

8.00- candidați de la
Șc. Gimn. Waldorf
10.00 - candidați
proveniți de la alte
școli
9.00-12.00

Luni

3.07.2017

12.30

Luni

3.07.2017

13.00

Marți

4.07.2017

8.00-13.00

MarțiMiercuri

4.075.06.2017

8.00 – 14.00

Sâmbătă

8.07.2017

Miercuri

12.07.2017

* Elevii care doresc să valideze locul vor depune la Liceul Waldorf, un dosar plic cu următorul conținut:
- Cererea de validare a locului – de la Școala Waldorf
- Fișa de opțiuni/anexa la fișa de înscriere – de la școala de proveniență
- Copie conform cu originalul după certificatul de naștere și carte de identitate a candidatului.
- Adeverința cu notele obținute la EN – de la școala de proveniență
- Foaia matricolă pentru clasele V- VIII cu calculul mediei generale – de la școala de proveniență
- Fișa medicală – de la școala de proveniență
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