Nr.____/____________
Avizul unităţii şcolare de unde
pleacă elevul/eleva
Avizat/ Neavizat
DIRECTOR,

Nr._____/____________
Aprobarea unităţii şcolare
unde se transferă elevul/eleva
Se aprobă/ Nu se aprobă
DIRECTOR,
Prof. Milin Tihomir

CERERE DE TRANSFER – Învăţământ liceal
Subsemnatul(a)_________________________________________
domiciliat(ă)
în
localitatea______________________, str._____________________________________nr.___,
bloc _____, scara _____, etaj ____, ap.______, jud.___________, telefon nr.
__________________, vă rog să aprobaţi transferul fiului meu /fiicei mele
______________________________________
de
la
şcoala
__________________________________________
din
localitatea
_____________,
judeţul__________, clasa a ______-a, profil____________, specializarea_______________ anul
școlar 2020-2021, la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, în clasa
a
________-a,
începând
cu
anul
școlar
2021-2022,
la
specializarea
____________________________________________________.
Menționez că fiul meu /fiica mea a absolvit clasa ______, cu media generală ______ și
media la Purtare______.
Transferul este solicitat din următoarele motive ________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Conform procedurii pentru transfer, anexez prezentei următoarele documente:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
□ Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale înscrise în acest formular în
vederea derulării tuturor etapelor de transfer în cadrul Colegiului Național ”Constantin
Diaconovici Loga”, an școlar 2021-2022.
Data ,

Semnătura,

*Subsemnatul(a)____________________________, în calitate de mamă/tată al
elevei/elevului_________________________, sunt de acord cu transferul fiului meu /fiicei mele.
Data,
Semnătura

*Cererea va fi semnată de către ambii părinți.

Nr.____/____________
Avizul unităţii şcolare de unde
pleacă elevul/eleva
Avizat/ Neavizat
DIRECTOR,

Nr._____/____________
Aprobarea unităţii şcolare
unde se transferă elevul/eleva
Se aprobă/ Nu se aprobă
DIRECTOR,
Prof. Milin Tihomir

CERERE DE TRANSFER – Învăţământ gimnazial
Subsemnatul(a)_________________________________________
domiciliat(ă)
în
localitatea______________________, str._____________________________________nr.___,
bloc _____, scara _____, etaj ____, ap.______, jud.___________, telefon nr.
__________________, vă rog să aprobaţi transferul fiului meu /fiicei mele
________________________________________
de
la
şcoala
_______________________________
din
localitatea
____________________judeţul
____________, clasa a ______-a , an scolar 2020-2021, la Colegiul Național Constantin
Diaconovici Loga din Timișoara, în clasa a ________-a, începând cu anul școlar 2021-2022.
Menționez că fiul meu /fiica mea a absolvit clasa ______, cu media generală ______ și
media la Purtare______.
Transferul este solicitat din următoarele motive __________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Conform procedurii pentru transfer, anexez prezentei următoarele documente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
□ Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale înscrise în acest formular în
vederea derulării tuturor etapelor de transfer în cadrul Colegiului Național ”Constantin
Diaconovici Loga”, an școlar 2021-2022.
Data ,

Semnătura,

*Subsemnatul(a)____________________________, în calitate de mamă/tată al
elevei/elevului_________________________, sunt de acord cu transferul fiului meu /fiicei mele.
Data,

*Cererea va fi semnată de către ambii părinți

Semnătura,

