Extras
din
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
al Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”
privind
Transferul elevilor
Art. 138 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la
alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la
altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în
conformitate cu prevederile R.O.F.U.I.P. şi ale prezentului regulament.
Art. 139 Transferul elevilor se face cu aprobarea/ avizul consultativ al consiliului
de administraţie al Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște.
Art. 140 (1) În invățământul primar elevii se pot transfera de la o clasa la alta, în
aceeași unitate de invatamant, sau de la o unitate la alta, în limita efectivelor
maxime de elevi la clasa.
(2) Elevii din învățământul gimnazial se pot transfera la clasele constituite prin
concurs de selecție de la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște,
decât dacă au susținut și promovat testearea de selecție la un alt colegiu și au media
la purtare 10 (zece);
(3) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor
maxime, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul
efectuării transferului.
Art. 141 În învăţământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera,
domeniul de pregătire, specializarea este condiţionată de promovarea examenelor
de diferenţă.
(2) Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea
celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc
de către consiliul de administraţie al Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”
Târgoviște şi la propunerea membrilor catedrei.
Art. 142 Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de
învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)
i. în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera
numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu
media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul și media la
purtare pe primul semestru este 10 (zece); în situaţii medicale deosebite, elevii din
clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru

sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu
respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
ii. pe parcursul sau la sfârșitul semestrului I al clasei a IX-a, la profilul pedagogic,
se pot transfera elevi de la alte licee/ profiluri, cu condiția ca aceștia să fi susținut și
promovat probele de aptitudini în sesiunea specifică, să susțină și să promoveze
examenele de diferență, să fi avut media de admitere cel puțin egală cu a ultimului
elev din clasa la care se transferă și cu recuperarea, pe parcursul semestrului al IIlea, a practicii pedagogice aferente semestrului I.
b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X—XII se pot transfera, de
regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului
promovat din clasa la care se solicită transferul, au media la purtare 10 (zece) în
fiecare an de liceu absolvit și maximum 20 absențe anual;
c) în cadrul învățământului liceal, doar elevii proveniți de la filiera teoretică sau
vocatională pot fi transferați la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din
Târgoviște, în condițiile prezentului Regulament;
d) în cadrul învățămantului liceal, după începerea semestrului al II-lea al clasei a
IX-a nu se admite transferul elevilor de la alte filiere și profiluri la filiera
vocațională, profilul pedagogic.
Art. 143 (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi
de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare
intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează
astfel:
c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu
predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor
susţine examene de diferenţă (după caz) şi un test de verificare a competenţelor
lingvistice în unitatea de învăţământ la care se transferă.
(2) Subiectele aferente testelor/ probelor vor fi elaborate la nivelul Colegiului
Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște de către o comisie desemnată în
acest sens de directorul colegiului.
Art. 144 (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/ sau
specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei
de vară.
(2) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea
profilului şi/ sau specializării se efectuează în perioada vacanţei de vară.
(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional,
cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv în alt cartier
al municipiului Târgoviște, mai apropiat de școala;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale
efectuate de direcţia de sănătate publică;

c) de la învăţământul pedagogic;
d) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu
program de predare bilingv la celelalte clase;
e) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar.
Art. 145 Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau
invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor
dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al Colegiului
Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște.
Art. 146 Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot
transfera în această unitate de învățământ, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 147 Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în ciclul primar, în funcţie
de evoluţia acestora se pot face propuneri de reorientare spre învăţământul special/
special integrat.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu
copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de
către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de
orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.
Art. 148 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este
obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare.

