COLEGIUL NATIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
Iasi, Strada Oastei nr. 1
Tel/Fax 0232-264470
Nr. 3098 / 29.06.2018
Anexa 1 /

CALENDARUL TRANSFERURILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-1019
1. Afișarea locurilor disponibile pentru transfer până la data de 24.08.2018.
2. Depunerea cererilor de transfer în perioada 27.08.2018 - 29.08.2018 la
secretariatul unității de învățământ între orele 12.00- 14.00.
3. Susținerea testării: 30-31.08.2018. Testarea se va face la următoarele discipline,
corespunzătoare specializării:
Specializarea

Disciplina la care se

Ora și data de începere a

susține testarea

probei

Matematica informatică

Matematică

10.00/ 30.08.2018

Științele naturii

Matematică

10.00/ 30.08.2018

Filologie

Istorie

10.00/ 30.08.2018

Științe sociale
Filologie

Limba 1 pentru clasele cu 10.00/ 31.08.2018

Științe sociale

studiu intensiv/bilingv o
limbă straină

Nota minimă pentru promovarea testării este 8(opt). Elevii care solicită
schimbarea specializării vor susține și examenele de diferență, ulterior promovării
testării.
4. Susținerea examenelor de diferență în perioada 03.09.2018 – 04.09.2018, ora 10.
Nota de promovare a exemenelor de diferență este 8(opt).
5. Analiza cererilor de transfer, în vederea aprobării, în ședința Consiliului de
Administrație din data de 05.09.2018
6. Afișarea listei cu transferurile aprobate: 05.09.2018
Director,

Prof. Chirilă Constantin,

COLEGIUL NATIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
Iasi, Strada Oastei nr. 1

Tel/Fax 0232-264470
Nr. 3099 /29.06.2018
Aprobat în Consiliul de Administrație
Din data de 18.06.2018
Director,

Anexa 2

PROCEDURA
de transferuri pentru anul școlar 2018-2019
Art.1. Elevii de la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” care solicită transferul la altă specializare
trebuie să aibă nota la disciplinele de specialitate din trunchiul comun cel puțin 8 și nota 10 la
purtare.
Art. 2. a)Testarea se va organiza în perioada 30-31.08.2018. Nota minimă de promovare este
8(opt).
b) Elevii care solicită schimbarea specializării vor susține și examenele de diferență, ulterior
promovării testării. Examenele de diferențe se vor susține în perioada 03.09-04.09.2018. Nota
minimă de promovare este 8(opt).
Art.3. În vederea aprobării transferului, elevul solicitant va îndeplini următoarele condiții
(condiții eliminatorii):
1. nota 10.00 (zece) la purtare în anul școlar 2017-2018;
2. media de promovare a clasei, în anul școlar 2017-2018, să fie cel puțin egală cu ultima
medie a elevului promovat de la clasa/specializarea la care se solicită transferul;
3. Pentru elevii care vor susține examenul de diferențe, nota minimă de promovare este
8.00 (opt).
Art.4. Elevii care au premii sau mențiuni la concursurile naționale, conform tabelului de mai
jos, nu susțin testare și se consideră promovați cu nota 10(zece):
Specializarea

Disciplina

Matematica informatică

Matematică

Științele naturii

Matematică

Filologie

Istorie

Științe sociale
Filologie

Limba

1

pentru

clasele

Științe sociale

intensiv/bilingv o limbă straină

cu

studiu

