COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”
510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA
TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165
www.hcc.ro
https://www.facebook.com/cnhccab
colegiulhcc@yahoo.ro

ACORDUL COLEGIULUI

Anexa 7 la ROF al CNHCC- cerere transfer elevi

NR.

An școlar 2018-2019

DIN

Conform ROFUÎP aprobat cu OMENCȘ nr.

ACORDUL PĂRINTELUI
(numele, prenumele, semnătura)

5079/31.08.2016 modificat cu OMEN nr.
3027/22.01.2018 art___________________

NR. TELEFON PĂRINTE:......................................................
ADRESA e-mail:..................................................................
CNP: ..................................................................................

şi Hotărârea nr.______a CA HCC din___________
Acord CA ISJ Alba nr._______________________

DOMNULE DIRECTOR,
Director prof. Valeriu Cerbu
Subsemnatul ________________________________________________________________________________
(cu majuscule: numele, iniţiala tatălui, prenumele elevului care solicită transferul)
cu domiciliul stabil : _______________________________________________nr. de telefon ________________
absolvent al clasei ___________ profil ________________specializare_________________________________
de la liceul ___________________________________________________________________________________
(denumirea completă, localitatea, adresa şi nr. de telefon )
solicit transferul la Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia
în clasa _________profil ______________specializare ________________________________________________
începând cu anul școlar 2018-2019, semestrul I ,din următoarele motive
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
MENŢIUNI1 :

Clasa

An
școlar

Media

Media
la
purtare

IX
X
XI
XII

ANEXEZ PREZENTEI CERERI:
a.
b.

Foaia matricolă nr.__________din_____________
Adeverința nr. ________________privind numărul de
absențe
c. Caracterizare din partea dirigintelui/dirigintei
d. Copie 1ertificate de naştere elev
e. Copie carte de identitate elev
f. Copie carte de identitate susșinător legal
g. Copii diplome olimpiade/concursuri

Media de admitere în liceu:

Limba I (avansat)

Limba II (începători)

Nr. Numărul de absențe pentru ultimul an de
studiu : total ________nemotivate_______
Ultima medie a clasei solicitate……………………………..
Numărul de elevi în clasa solicitată………………………..Numărul maxim de elevi stabilit în CA HCC : 32/ clasă
Dacă este necesar sau nu acordul ISJ …………………………..
1

Toate mențiunile se completează de către director

1

Am luat la cunoştinţă că voi susţine în perioada 03-06.09.2018 examene de diferenţă (scris și oral pentru fiecare an de
2
stdiu) la următoarele discipline :

DISCIPLINA

CLASA

ALBA IULIA
LA _________________________

SEMNĂTURA

Observații:
Programarea examenelor de diferență (data/ ora/ sala) se va publica în data de 25.08.2018 pe siteul colegiului
www.hcc.ro

2

Disciplinele la care se susțin examene de diferență se completează de către director

2

