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Informații privind procedura de transfer pentru clasa a 4-a în anul 2020 

 
 
 

Stimate tutore, 

 
având în vedere răspândirea rapidă a coronavirusului, începând din data 

de 16.03.2020 este suspendată în toată Bavaria și activitatea didactică 

din școlile primare până la sfârșitul vacanței de Paști. 

 
Vă mulțumesc deosebit de sincer, pentru că sprijiniți în mod activ 

învățarea la domiciliu, pe care profesorii de școală primară o pregătesc și 

o implementează cu o foarte mare responsabilitate. 

 
Deoarece de suspendarea activității didactice sunt afectate și procedurile 

de transfer, pentru mine este deosebit de important să vă informez deja 

de astăzi despre modificări necesare. Acestea se aplică numai în cazul în 

care activitatea didactică poate fi reluată pe data de 20.04.2020. 
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Pot să vă asigur, că noi am evaluat în prealabil cu multă grijă și cu luarea 

în considerare a condițiilor-cadru de timp, ce măsuri sunt necesare pentru 

a garanta copilului dumneavoastră  

� chiar și în situația complet nouă datorată coronavirusului, condiții 

echitabile pentru procedurile de transfer, 

� însă și pentru a asigura începerea bine organizată, așteptată de dvs. pe 

bună dreptate, a activității didactice în clasa a 5-a în anul școlar 

2020/2021. 
 

De aceea, în cazul începerii activității didactice pe data de 20.04.2020, 

pentru procedura de transfer din anul 2020 este valabil: 
 

ca și până acum, copilul primește un certificat de transfer, care 

� stabilește pentru ce fel de școală este potrivit copilul, 

� este necesar pentru înscrierea la o școală secundară. 

 
În afară de asta, pentru anul școlar 2019/2020 se aplică următoarele: 

 
1. Certificat de transfer 

� Copilul dumneavoastră primește certificatul de transfer pe data de 

11.05.2020. Astfel, profităm de timpul maxim posibil și asigurăm 

îndeosebi, ca planificarea resurselor umane necesare la școlile 

secundare pentru începerea fără probleme a anului școlar  2020/2021 

să poată să se facă încă în timp util. 

� Certificatul de transfer conține 

o exclusiv note numerice la disciplinele relevante pentru transfer 

germană, matematică și istorie şi geografie locală şi cunoştinţe 

de științe ale naturii(HSU), 

o nici un fel de note numerice în toate celelalte discipline, 

o nicio opinie cu privire la evoluția studiului la disciplina respectivă, 

o opinii privind comportamentul social, atitudinea față de învățătură și muncă, 

o o ofertă de consultanță din partea școlii elementare în caz de nevoie, 

o nota medie la disciplinele germană, matematică și HSU, 

o o opinie referitoare la tipul de școală pentru care copilul este potrivit. 
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2. Lucrări de verificare 

� Baza pentru certificatul de transfer o reprezintă notele obținute până pe 

data de 13.03.2020 – ultima zi înainte de suspendarea activității 

didactice. În notă medie anuală se includ de aceea mai întâi toate 

notele pe care copilul dvs. le-a obținut până pe data de 13.03.2020 

inclusiv. 

� Diriginta copilului dumneavoastră vă pune la dispoziție în scris o 

prezentare centralizată actuală a notelor. 

� Dacă se reia activitatea didactică, copilul dvs. nu trebuie să mai scrie 

până la certificatul de transfer nici un fel de lucrări de verificare 

obligatorii. 

� Școala oferă totuși la disciplinele germană, matematică și HSU încă 

câte o lucrare de verificare. Participarea la acestea este benevolă. 

� Dvs. decideți 

o dacă și  eventual la ce disciplină resp. la ce discipline  scrie copilul 

dumneavoastră lucrarea de verificare, 

o după comunicarea notei, dacă aceasta se include în nota de transfer. 

� Nivelul actual de performanță al copilului dvs. nu se poate înrăutăți 

prin aceasta, ci poate chiar să se îmbunătățească. 

 
3. Interval de timp 

� Pentru lucrările de verificare care trebuie încă susținute, profităm de 

intervalul de timp maxim posibil. Aici, luăm în considerare și faptul că, 

după faza de învățare la domiciliu, copilul dumneavoastră are nevoie 

eventual de câteva zile, pentru a se readapta la viața școlară 

obișnuită. 

 o  Săptămâna 1 (20.04. – 24.04.):  În săptămâna 1, copii repetă, 

exersează și fixează conținuturi la disciplinele germană, 

matematică și HSU. Cadrul didactic anunță lucrările de verificare 

pentru săptămânile 2 și 3 cel puțin cu o săptămână mai înainte. 

Într-o săptămână nu ar trebui să aibă loc mai mult de două lucrări 

de verificare. 

o Săptămânile 2 și 3 (27.04. – 30.04. resp. 04.05. –  06.05.): Copilul 

dvs. participă la una, două sau trei lucrări de verificare în mod 

benevol. Dvs. decideți după restituirea lucrării de verificare, dacă 

nota obținută ar trebui inclusă în nota finală. Conținutul lucrării de  
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      verificare se referă numai la ceea ce a fost tratat la cursuri și a 

fost fixat în mod suficient (eventual și înainte de suspendarea 

activității didactice). 

 

4. Termenul de înscriere și cursuri de verificare în școli secundare 

� Copiii care nu ating nota medie necesară pentru un transfer (școală 

secundară intermediară: 2,66; gimnaziu: 2,33) pot participa la cursuri 

de verificare. 

� Termenele de înscriere pentru frecventarea unei școli secundare 

intermediare sau a unui gimnaziu le-am amânat maxim posibil. 

� Înscrierea are loc în perioada 18.05. – 22.05.2020. 

� Lecțiile de probă la școli secundare intermediare și la gimnazii au 

loc în perioada 26.05. – 28.05.2020. 

 
Dragi părinți, sper că am reușit să explic, că măsurile luate având în vedere 

evoluțiile actuale sunt nu numai necesare, ci că îndeosebi creează și condiții 

echitabile de transfer pentru toate elevele și toți elevii din clasa a 4-a. 

 

Pentru deosebitul dvs. interes cu care sprijiniți cât mai bine posibil actuala 

necesitate a  învățării la domiciliu, vă mulțumesc deosebit de sincer!  

 

Cu salutări prietenești 

 
 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

 


