


“It gives me great pleasure to announce that His Royal Majesty has given 
permission to name your institution “Royal School”. 
I am also happy to tell you that His Royal Highness Prince Radu has 
accepted to give his name to the Royal School Library“

e Royal Household, Office of King Mihai I 
the 4th of November 2014

“Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că Majestatea Sa Regală și-a dat 
permisiunea de a numi instituția dumneavoastră “Royal School”. 
Suntem, de asemenea, bucuroși să vă informăm că Alteța Sa Regală 
Principele Radu a acceptat ca Biblioteca Royal School să îi poarte numele.”

Casa Majestății Sale Regelui Mihai I
04 Noiembrie 2014



Cluj-Napoca,
inima Transilvaniei

Cluj-Napoca a fost votat orașul din România cu cele mai bune condiţii de trai. Cu o 
populație de 400.000 de locuitori de diverse naționalități și 100.000 de studenți, este un 
nucleu multicultural și unul dintre cele mai importante centre academice, culturale, 
industriale și de afaceri din România.
Cluj-Napoca s-a bucurat de o creștere economică uriașă în ultimii ani, atrăgând un număr tot 
mai mare de investiții cu capital străin, multe companii alegând să se mute din țări 
occidentale aici. Dezvoltarea în această direcție a atras după sine o creștere a comunității de 
expați în oraș și în zonele limitrofe.
Solicitările pentru educație în limba engleză venite dinspre această categorie de intelectuali, 
precum și dinspre familii autohtone care doresc educație în limba engleză pentru copiii lor,  
protejând în același timp limba lor maternă,  sunt în continuă creștere.

Viziune și misiune:
Viziunea Royal  School
§ O educație care să pregătească fiecare copil pentru provocările secolului XXI.
§ Cadre didactice orientate pe dezvoltare continuă, cu aptitudini excelente de predare și 

relaționare.
§ Îmbunătățire continuă, simț de răspundere puternic și intervenție promptă când e necesar.
§ Parteneriate strategice, integrare și implicare în comunitate.
§ Sprijin pentru toți elevii și cadrele didactice, localizare strategică.

Misiunea Royal School
Misiunea Royal School este de a concepe, oferi și implementa o experiență educațională 
completă, prin atingerea și susținerea echilibrului optim între realizările academice și 
dezvoltarea socială, emoțională, fiziă și spirituală.

Cluj-Napoca,
the heart of Transylvania

Cluj-Napoca was voted the best Romanian city in which to live. e vibrant population of 
400.000 inhabitants and 100.000 students, create a multi-cultural city and one of the most 
important academic, cultural, industrial and business centres in Romania.

Cluj-Napoca has enjoyed huge economic growth in recent years, attracting increased foreign 
investment. Many companies have moved from western countries into Romania. Tis 
development has also brought growth to the expatriate community in the city and hinterland.

ere is a steadily growing demand for British-style education from those arriving from 
overseas and also from local families who want their children to learn in English whilst also 
protecting their mother language.

Vision and Mission:
Royal School Vision
§ An education that prepares each child for the challenges of XXI century.
§ Teachers oriented towards continuous personal development, with excellent teaching and 

relationship skills.
§ Continuous improvement, strong sense of responsibility and prompt intervention 

whenever necessary.
§ Strategic partnerships, integration and implication in the community.
§ Support for all students and teachers, strategic location.

Royal School Mission
e mission of Royal School is to conceive, offer and implement a complete learning 
experience, by reaching and sustaining the best balance between the academic 
accomplishments and social, emotional, psychical and spiritual development.
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Fourth Way School - A patra cale în educaţie

De-a lungul istoriei, societatea a experimentat diferite tipuri de sisteme de învățământ, 
potrivite pentru contextele lor istorice, dar care nu mai sunt relevante și adaptate 
realității secolului al XXI-lea.

§ Prima cale  a fost învățământul religios- școala confesională.
§ A doua cale este învățământul privat.
§ A treia cale este învățământul de stat.

Royal School reprezintă o a patra cale în educație, o școală cu o  abordare și o organizare 
radical diferite de toate celelalte trei modele.

Ce aduce nou acest model este conceptul unei școli care nu este deținută de către o 
singură persoană sau familie, devenind astfel un activ al comunității care l-a înfiinţatși-l 
susţine. Oricine poate contribui prin experiența și cunoștințele sale la o școală mai bună: 
copii, părinți, fondatori, guvernatori, sponsori, consilieri – orice persoană din cadrul 
spectrului mai larg al societății urbane. 

Noul model de școală este o punte de legătură între educație și societate. Este un izvor 
nesecat de resurse aflat în centrul comunității, atrăgând oamenii înspre ea, oferind 
valoare și alimentând fluxul de cunoștințe al orașului 

Fourth Way School

oughout history we have witnessed different kinds of education systems,  appropriate 
for their times but not relevant and real for the 21st century.

§ e1st way was the church school.
§ e2nd way was the private school.
§ e3rd way was the state maintained public school.

e Fourth Way is the Community School and this is a radically different approach to 
school and its organisation model.

A Fourth Way School is not  owned by one person or one family,  it is a community asset. 
Everyone can contribute and bring their experience and knowledge to a better school: 
children, parents, Founders, Governors, sponsors, advisors – all drawn from the wider  
society.

eFourth Way School is a bridge between education and society.  It is a Fountain School at 
the heart of the community,  drawing people to it,  providing aesthetic quality and irrigating 
the knowledge flow of the city.
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Principiile din spatele celei de a patra căi în educaţie:

Transparență
Politica noastră este să avem o transparență totală în ceea ce facem. Deoarece școala 
aparține comunității, membrii comunității vor ști cum funcționează instituția noastră pe 
plan intern și financiar și vor fi în permanență la curent cu modul în care este 
administrată.

Educaţie pentru caracter, nu doar pentru succes
Scopul nostru principal este de a forma oameni desăvârșiți pentru societate, nu doar de 
a-i învăța un set de abilități în vederea obținerii unei diplome. Trebuie să depășim clișeul 
majorităţii școlilor; ne dorim crearea unui adevărat spirit comunitar durabil, de aceea 
copiii noștri vor fi îndemnați să devină toleranți, inclusivi și adulţi internaţionalizaţi.

Un activ al comunității
Oricine poate contribui și poate deveni parte a unei viziuni măreţe. Precum un izvor,  
școala noastră este deschisă comunității, nu ascunsă privirii în spatele unor ziduri ca o 
fortăreață.

Educație, nu profit
Nu punem profitul înaintea interesului elevilor și profesorilor noștri. Punând copiii pe 
primul plan, beneficiile vor veni de la sine. Fiecare eurocent obţinut după ce școala se 
poate autosusţine,  se va reinvesti în dezvoltarea ei.

What is the philosophy of the Fourth Way School?

Transparency
Our policy is to have total transparency in what we do. If the school belongs to the 
community, they will know how it works internally, financialy and how it is managed.

Education for character not just for success
Our main goal is to educate great people for society instead of people with just a 
diploma and good skills. We must go beyond the cliché of most school mission 
statements, to create real sustainable community character through raising children to 
become tolerant, inclusive and globally-minded young adults.

It belongs to the community
Everyone can contribute, and be part of a greater vision. e school is open to the 
community like a fountain, not locked away on the periphery like a fortress.

Education not profit
We do not place profit before the best interests of our students and teachers. We have to 
take care of our children with profit invested in further development of the school and 
the training of teachers.
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Educație pentru Europa

Profesori excelenţi înseamnă educație excelentă
Calitatea educaţiei oferite este definită de calitatea profesorilor noștri. De aceea ne vom 
strădui permanent să selectăm și să pregătim cei mai buni profesori pentru copiii noștri.

Principii morale

Pe lângă o educație formală, vom insufla copiilor noști cele mai înalte principii morale. 
Pe termen lung,  acest lucru va avea un impact major asupra șanselor de succes în viață. 

Noi nu vrem să dezvoltăm o școală independentă ca oricare alta; această cale e deja 
bătătorită. Noi vrem să schimbăm modul în care educația este oferită și percepută în 
România și, de ce nu, în alte zone est-europene. Acesta este un proiect pentru cei care 
doresc cu adevărat să vadă,  să facă o schimbare în societate și să contribuie.

Education for Europe

Great teachers equal great education
We understand that the quality of our education is mainly defined by the quality of our 
teachers for our children. erefore continuous Professional Development and sharing 
best practice form the heart of the teaching community at Royal School.

Moral principles
In addition to formal education we ensure our children have the highest moral 
principles. In the long term,  this  makes all the difference in their life chances for 
success.

We did not want to build just another independent school, anybody can do that. We 
want to change the way education is delivered and perceived in Romania and, hopefully, 
elsewhere in Eastern Europe. is is a project for those who really want to change 
society and are willing to contribute.
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Why are we different?
Our school has a curriculum for life, one aimed at engaging students to address real 
world problems, issues important to humanity and questions that really matter. is is 
a dramatic departure from the factory-model education of the past. It will increasingly 
move away from textbook-driven, teacher centred, paper and pencil schooling and 
introduce new ways of understanding concepts of learning and the “educated person”.

What is our goal?
Our goal is to change the way people think about education. Our teachers will deliver 
education designed to develop:
§  Critical thinking and problem solving;
§  Collaboration across networks and leading by influence;
§  Agility and adaptability; anti-fragile and sustainable learning;
§  Initiative and entrepreneurialism;
§  Effective oral and written communication;
§  Accessing and analysing information and
§  Curiosity and imagination
Today we see learners in a new context from the past, where learners went to school, 
spent a specified amount of time on certain courses, received passing grades and 
graduated. It is the time to remove the school and education from this obsolete model 
and perceive education through 21st century eyes.
We maintain student interest for school by helping them see how learning prepares 
them for life in the real world. We instil their native curiosity, which is fundamental to 
lifelong learning. We are flexiblein how we teach. We excite learners to become even 
more resourceful in order to develop a healthy habit of lifelong learning and a healthy 
style of living.

De ce suntem diferiți?
Curriculum-ul școlii noastre este un curriculum pentru viață, unul care încurajează 
elevii să pună întrebări cu adevărat relevante și să abordeze probleme ale lumii reale, 
probleme importante pentru societate. Aceasta este un model de educație radical 
diferit față de modelul învechit de educație nepersonalizată nevoilor reale. Ne vom 
îndepărta tot mai mult de educația făcută cu creionul pe hârtie, după un manual 
standard, centrată pe profesor și vom deschide noi drumuri spre cunoașterea de sine și 
cunoașterea realității.

Care este scopul nostru? 
Scopul nostru este acela de a schimba percepția societății asupra educației. Profesorii 
noștri vor modela:
§ Gândirea critică și abilități de rezolvare a problemelor;
§ Colaborarea între diferite medii și conducerea prin influenţare;
§ Agilitatea și adaptabilitatea; învățarea durabilă și temeinică;
§  Spiritul de inițiativă și antreprenoriat;
§  Comunicarea orală și scrisă eficientă;
§  Accesarea și analiza informațiilor;
§  Curiozitatea și imaginația.
În trecut, elevii mergeau la școală, petreceau o anumită perioadă de timp la anumite 
cursuri, primeau note de trecere și absolveau. Acum e timpul să scoatem școala din 
acest model învechit. Vrem să menținem interesul elevilor pentru școală, ajutându-i să 
înțeleagă modul în care educația îi pregătește pentru viața în lumea reală, respectiv să 
le păstrăm nealterată curiozitatea nativă, fundamentală, pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții. 

Dorim să fim flexibili în modul în care îi educăm, să îi stimulăm pe elevi să devină și 
mai valoroși, astfel încât să transforme învățarea într-un obicei sănătos, într-un stil de 
viață.
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Curriculum
Ne dorim și ne asigurăm că toți elevii vor atinge un nivel 
înalt de educație, ghidați mereu de perspectiva unei cariere 
anume sau a unei direcții academice.
Modalitățile variate de evaluare, precum autoevaluarea, 
evaluarea de grup și evaluarea internă,  examinările cu public 
și examinările autentice validează un curriculum conectat 
atât la lumea reală, cât și la interesele, experiențele și talentele 
elevilor.
Ne bazăm pe spectacole, proiecte și forme multiple de 
prezentare în procesele de învățare și evaluare. Curriculum-ul 
și instruirea sunt adaptate pentru a atinge și pentru a permite 
integrarea copiilor în noua lume a globalizării.

Acest curriculum nou are câteva caracteristici cruciale: este 
interdisciplinar și transdisciplinar, bazat pe proiecte și 
orientat spre cercetare; este conectat la comunitățile locale, 
regionale, naționale și globale; astfel,  uneori,  elevii noștri vor 
colabora în proiecte cu alte școli din întreaga lume.

Curriculum-ul nostru are în vedere abilități superioare de 
gândire, inteligențe multiple, tehnologia și multimedia, 
cunoștințe în domenii multiple și evaluări autentice. 
Educația comunitară este, de asemenea, o componentă 
importantă și o parte integrantă a ansamblului de învățare.

Sala de clasă include întreaga comunitate. Elevii noștri se 
auto-coordonează și lucrează atât independent, cât și 
interdependent, cu un curriculum și model educațional 
concepute să facă față celor mai diverse pretenții.

Curriculum
We expect and ensure that all students succeed in learning at 
high levels, with university and career paths in mind.

Evaluative tools like self, peer and internal assessments, 
public audience and authentic examinations validate a 
curriculum connected to students interests, experiences, 
talents and the real world.

Performances, projects and multiple forms of media are used 
for learning and assessment. Curriculum and instruction 
directly addresses student diversity, alongside learning for 
multiple-literacy for living and working in a globalised and 
inter-connected world.
is new curriculum has certain critical attributes. It is 
interdisciplinary, project-based and research-driven. It is 
connected to communities at local, regional, national and 
global levels. Sometimes our students will collaborate in 
projects with other schools around the world.

Our curriculum  incorporates higher order thinking skills, 
multiple intelligences, technology and multimedia, multiple-
literacy and authentic assessments. Community Education is 
also an important and integral component within a holistic 
learning experience.

e classroom is expanded to include the greater community. 
Our students develop self-direction and work both 
independently and inter-dependently with a curriculum and 
instruction model designed to challenge all kinds of 
demands.





Curriculum-ul nostru nu se bazează exclusiv pe manuale și nu este fragmentat,  ci este 
unul integrat și bazat pe proiecte. Competențele și conținutul nu sunt predate ca un scop 
în sine, deoarece elevii și le vor însuși prin cercetare și prin aplicarea lor în cadrul 
proiectelor.  Manualul este doar unul dintre multiplele resurse.

Cunoașterea nu înseamnă doar memorare de fapte și cifre. Aceasta se bazează pe 
cercetare și aplicare și este conectată la cunoștințele anterioare, la experiența, interesele, 
talentele și pasiunile personale. 

Astfel, competențele și conținutul devin relevante și necesare pentru că elevii au nevoie 
de aceste informații pentru realizarea proiectelor. 

Deprinderile de bază și conținuturile se aplică în contextul curriculum-ului, nu sunt 
scopuri în sine.

Am mutat finalitatea evaluării prin redarea mecanică a faptelor memorate și a proceselor 
disparate spre o demonstrație a înțelegerii prin aplicarea într-o varietate de contexte. 
Audiența din lumea reală și auto-evaluarea sunt părți importante ale procesului de 
evaluare.

Pilonii esențiali în cadrul acestui curriculum educațional creativ, dincolo de interogările 
vizuale și artele spectacolului vor fi:
§ Abilitățile media 
§ Sala de clasă globală
§ Educația ecologică
§ Tehnologia
§ Activitățile de after-school
§ Sustenabilitatea

Our curriculum is neither textbook driven nor fragmented but one which is thematic, 
project based and integrated.  Skills and content are not taught as an end in themselves, 
as students learn through their research and application within projects.  Textbooks are 
just one of many resources.

Learning and development is not simply memorising facts and figues.  It is constructed 
through research and application, understanding, analysis and evaluation and is 
connected to previous knowledge, personal experience, interests, talents and passions. 

e skills and content become relevant and needed as students require this information 
to complete their projects.  

e content and basic skills are applied within the context of the curriculum and are not 
ends in themselves.

Assessment has moved away from reiteration of memorised facts and disconnected 
processes towards a demonstration of understanding through application in a variety of 
contexts.  Real world audiences are an important part of the assessment process, as is 
self-assessment.

Our key pillars inside this creative education curriculum beyond visual queries  and 
performing arts are:
§  Media Literacy Skills
§  e Global Classoom
§  Green Education
§  Technology
§  After School Matters
§  Sustainability
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De ce Royal School in Transylvania?

Royal School oferă opțiune și inovare pentru Cluj-
Napoca și zonele limitrofe. Noi credem că alegerile 
părinților stau la baza educației și intrarea noastră în 
comunitatea clujeană oferă părinților oportunitatea de a 
alege școala potrivită pentru copiii lor.

Royal School crede într-un angajament public puternic și 
astfel oferim același respect mediului și ecologiei, 
comunității și lumii muncii. Am dezvoltat un curriculum 
adaptat secolului al XXI-lea pentru integrarea în lumea 
reală și pentru dezvoltarea capacității de învățare. 
Promovăm învățarea centrată pe copil și oferim copilului 
noi drepturi de protecție și de siguranță, precum și cel mai 
performant curriculum în limba engleză, alături de 
ocrotirea limbii materne. Educăm și pregătim elevii 
pentru a deveni cetățeni responsabili într-o societate 
democratică.

Why the Royal School in Transylvania?

Royal School provides choice and innovation for the Cluj 
hinterland. We believe parental choice lies at the heart of 
education and our entry into the community empowers 
parents in making a preferential choice for their children. 

Royal School believes in strong public engagement 
therefore we offer equal respect to environment and 
ecology, community and the world of work. We are using 
a Twenty-First Century curriculum for real world 
learning and building learning power. We promote child-
centred learning and develop child protection and safety 
rights and deliver the best of the British and International 
curricula and protection for the mother tongue. We 
educate and prepare students for responsible democratic 
citizenship.
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De ce Royal School in Transylvania?

Royal School reprezintă un model nou și original de guvernare comunitară. Viziunea 
noastră este dinamizantă și cuprinzătoare și este coroborată cu ambiția de a aduce 
oamenii împreună pentru un scop comun înălțător care transcende interesele individuale. 
Noi credem că educația este unica investiție necesară în oameni și cel mai important 
factor pentru succesul durabil în viață.

A Patra cale în Educație = O școală bazată pe valori. 
Școala - Fântână
O școală a comunităţii ca nou model educațional are o organizare radical diferită, perfect 
adaptată și în amonie  cu spiritul vibrant al orașului Cluj-Napoca.

Garanția unui mod transparent de administrare a școlii.
Este de datoria noastră să ne asigurăm că părinții sunt întotdeauna pe deplin informați 
cu privire la munca noastră. Toate nivelele de organizare a școlii - de la tutor, până la 
directorul educațional vor fi puse la dispoziția părinților prin telefon, e-mail sau vizită 
personală la școală.

Why the Royal School in Transylvania?

Royal School presents a fresh Fourth Way community model of governance. It is not 
proprietorial. We possess an inspiring and inclusive Fountain vision allied with the 
ambition to draw people together into an uplifting common purpose that remains bigger 
than individual interests. We believe education is an imperative investment in people and 
the most important single determinate for sustainable  success in life.

Fourth Way Education = A true Value School. 
e Fountain School.

The Fourth Way is the Community School, and this is a radically different kind of 
approach for the school as an organisation and one that is emblematic and representative 
of the vibrant city of Cluj-Napoca.

Guarantee of a transparent way of conducting the school.
We ensure that parents are always fully informed of our work. All levels, the school 
structure - from tutor to School Head - are all accessible by phone, e-mail or personal 
visit.



Întrebări frecvente

Care este curriculum-ul pentru Royal School?

Școala urmează curriculum-ul național al Angliei pentru Ciclul 1 și 2 (copii cu vârsta 
între 5 și 11 ani). Educația la nivel gimnazial (Ciclul 3) se bazează pe un mix al 
curriculum-ului național al Angliei și programa Cambridge - Nivelul 1 (copii cu vârsta 
între 11 și 14 ani), respectiv Cambridge International Examination (CIE) - Nivelul 2 
(IGCSE) pentru Ciclul  4 (copii cu vârsta între 14 și 16 ani).  La final copiii din Ciclul 5 
(vârste cuprinse între 16-19 ani) vor parcurge programa avansată Cambridge.

Școala oferă cursuri de limba maternă: română, maghiară, germană, franceză sau spaniolă  
elevilor, precum și o a treia limbă străină modernă începând cu Anul 3. Vom introduce,  
de asemenea, inițiative educaționale în domeniul tehnologiei, artelor spectacolului și a 
științei.

Pentru informații mai detaliate cu privire la curriculum, accesați: 
https://www.gov.uk/ government/collections/national-curriculum
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum

Comisia de  examinare Cambridge: http://www.cie.org.uk

Activități extra-curriculare: de luni până joi, între orele 15 și 16 există o ofertă de cluburi 
coordonate de profesorii școlii, dintre care copiii sunt liberi să aleagă. Aceste cluburi sunt 
incluse în taxa de școlarizare.

FAQ- Frequently Asked Questions

What is the curriculum for Royal School?

e school follows the National Curriculum of England, through Key Stages 1 and 2.  
Our Secondary school uses a blend of National Curriculum and Cambridge Secondary 
1,  at Key Stage 3 and Cambridge International Examinations (CIE), Secondary 2 for 
Key Stage 4 (IGCSE). Finally, Royal School uses Cambridge Advanced syllabus for Key 
Stage 5. 

The school offers Romanian, Hungarian, German, French and Spanish language to 
indigenous users,  along with a third modern foreign language from Year 3. Our school 
will also introduce fresh education initiatives in the fields of Technology, Performing 
Arts and Sciences.

For extended information regarding the curriculum:
https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum

Cambridge International Examinations (CIE): http://www.cie.org.uk

Extra-curricular: from Monday to Thursday,  from 3 pm to 4 pm there will be a choice of 
clubs/extra-curricular activities offered by the teachers, from which children must 
choose.  All these clubs are included in the school tuition fee.
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De ce dotări dispune școala?

Royal School se află în clădirea Cluj Business Center, o clădire construită după standarde 
ecologice,  o clădire certificată „verde“.  Școala deține săli de clasă moderne,  pentru copii 
cu vârste cuprinse între 4-19 ani. Toate sălile noastre de clasă sunt echipate cu cea mai 
nouă tehnologie, inclusiv table inteligente, calculatoare și tablete pentru copii - acolo 
unde procesul de învățare îl cere. Scopul nostru este de a crește copii cu abilități tehnice 
reale și de a introduce o abordare inovatoare în domeniul învățării asistate de calculator.  
Școala mai dispune de un laborator de științe, o sală multifuncțională, bibliotecă, sală de 
arte, sală de muzică, cabinet medical, acces la cantină și sală de sport, vestiare și două 
locuri de joacă.

Care sunt acreditările școlii?

Royal School in Transylvania este acreditată C.I.E. (Cambridge International 
Examinations) și este membru COBIS (Council of British International Schools) - unul 
dintre organismele principale care acreditează unitățile de învățământ cu predare în 
limba engleză,  din afara Marii Britanii,  asigurând calitate la nivel global în peste 400 de 
școli.

În România, ARACIP a înregistrat Royal School in Transylvania în registrul special al 
școlilor internaţionale.

Royal School in Transylvania a primit toate autorizațiile pentru protecția împotriva 
incendiilor,  autorizația sanitară și cea pentru o bună calitate a apei potabile.

Elevii care urmează cursurile Royal School in Transylvania beneficiază de dreptul de 
recunoaștere a diplomelor și a perioadei de studii efectuate,  în aceleași condiții ca și 
elevii care au studiat în Regatul Unit al Marii Britanii.

What is special about Royal School facilities?

eRoyal School is located in the building of the Cluj Business Center, a building built 
to ecological standards and a certified "green" building.  e school has modern 
classrooms for children aged 4-19. All of our classrooms are equipped with the latest 
technology, including Smart boards, computers and tablets for children - where 
appropriate to the learning process. Our goal is to raise children with real technical skills 
and to introduce an innovative approach in the field of computer-aided learning.  e 
school also has a science lab, a multifunctional room, library, arts room, music room, a 
medical room, access to a canteen and gym, changing rooms and two playgrounds.

What are the school's accreditations?

Royal School in Transylvania is a CIE (Cambridge International Examinations) 
accredited school and it is also a full member of the Council of British International 
Schools (COBIS), one of the principle organisations to accredit educational projects that 
use English as a teaching language, outside the United Kingdom.  COBIS ensures a 
high quality education at a global level in over 400 schools worldwide. 

In Romania, ARACIP has registered Royal School in Transylvania as an international 
school.

Royal School in Transylvania has received all authorisations for fire protection, sanitary 
authorisation and for good quality drinking water.

Students attending the Royal School in Transylvania have the right to recognition of 
their diplomas and period of study under the same conditions as students who have 
studied in the United Kingdom of Great Britain.
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At Royal School we believe in complete transparency with everything we do and the 
Admissions process is no different.  Please refer to the following table for information in this 
regard:

Are there Admission Criteria in place and will my child be tested?

Age of Child 
(Years)

Key Stage 1
4.5-5
5-6
6-7

Key Stage 2
7-8
8-9

9-10

10-11

Key Stage 3
11-12

12-13

13-14

Key Stage 4
14-15

15-16
Key Stage 5

16-17
17-18

Year Group 
for Admission

Reception
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Process

Day at Royal School; Assessment by class teacher.
Day at Royal School; Assessment by class teacher.
Day at Royal School; Assessment by class teacher.

Day at Royal School; Assessment by class teacher.
Day at Royal School; Assessment by class teacher; English & Mathematics 
Assessment Tests.
Day at Royal School; Assessment by class teacher; English & Mathematics 
Assessment Tests.
Day at Royal School; Assessment by class teacher; English & Mathematics 
Assessment Tests.

Day at Royal School; Assessment by subject teachers; English & Mathematics 
Assessment Tests & Previous School Reports.
Day at Royal School; Assessment by subject teachers; English & Mathematics 
Assessment Tests & Previous School Reports.
Day at Royal School; Assessment by subject teachers; English & Mathematics 
Assessment Tests & Previous School Reports.

Day at Royal School; Assessment by subject teachers; English & Mathematics 
Assessment Tests & Previous School Reports.
No admittance into Y11 unless under very special circumstances.

IGCSE Certificates of results; Interview by KS Manager/Head of Secondary
No admittance into Y13 unless under very special circumstances.
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What are the progression criteria requirements?

As with any high quality school, it is imperative that students are assessed regularly to 
ensure that they are consistently on-track and will achieve their respective potential.  At 
Royal School we do not believe in accepting payment for fees for an education which will 
not result in success and achievement for the child.  erefore we have strict Progression 
Criteria in place so that there are no surprises and the child has aspirational targets to aim 
for.

Age (Years)

4.5-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16
16-17

17-18

Year Group

Reception 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Progression Criteria

Non e

Non e

Non e

Non e

Non e

Non e

Non e
·Promotion = 4 subjects (including Mathematics, English & Science) + 
1 other passed at 50%+ 
·Allowed to Progress = 4 subjects (not necessarily including 
Mathematics, English & Science) 
+ 1 other passed at 50%+
·Repeat = failure to pass a sufficient amount of any subjects at 50% and 
above
No Progression Criteria (middle of the IGCSE course)

·Access to AS level study = 5 subjects (including Mathematics, English 
and a minimum 
of 1 Science) passed at grade 'C' or above.
·Subjects taken at IGCSE and onto AS level must have been taken at 
extended level.
·Mathematics, Chemistry, Biology and Physics require a grade 'B' IGCSE 
for study at AS/A-Level

No Progression Criteria (middle of the A-Level course)
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Profesorii sunt români sau vorbitori nativi 
de limba engleză?
Avem atât profesori români, cât și internaționali. Valoarea 
cursurilor noastre este dată de îmbinarea tinereții cu 
experiența și pasiunea pentru a învăța copiii. 
Un aspect crucial pentru noi este angajarea de cadre 
didactice profesioniste cu aptitudini confirmate prin 
experiența acumulată în medii internaționale, programa 
Cambridge și prin familiaritatea cu Curriculumul Național al 
Angliei.
Care sunt taxele de școlarizare?
Taxa este cea mai avantajoasă din România pentru o școală 
acreditată Cambridge.

Vă rugăm să consultați pagina noastră de web 
www.royalschool.ro, pentru taxele de școlarizare actualizate și 
tot ceea ce cuprind ele.

Cum arată o zi normală de școală?
Mulți părinți cred că o zi de școală de la ora 8 la ora 16 este 
prea mult pentru copiii lor. Posibilitatea de a-și termina 
temele la școală ar fi de asemenea, un avantaj deosebit, și ne 
dorim să realizăm asta (weekend-urile sunt tratate în mod 
diferit).

For the updated fees and their content you may consult 
www.royalschool.ro.

What will a normal school day look like?
Many parents think a full day of school from 8am to 4 pm is 
too much. Being able to do homework at school would also 
be a big plus, and something we should actually try to 
achieve (weekends can be treated differently).

Will the teachers be Romanian or English native?
There is a mixture of local and international teachers. We are 
a rich blend of youth and experience: it is imperative for all 
to have a fire and passion for their respective vocation.
The most critical matter is that the teachers we employ are 
excellent and proven professionals.  The teachers appointed 
will have prior experience of working in international 
environments, the Cambridge Curriculum and teaching the 
National Curriculum of England.

What are the fees for students?
e school fees are the most competitive for a Cambridge 
accredited school.
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Copiii sunt primiţi în școală la ora 8.30; următoarele 15 
minute sunt destinate înregistrării (se va stabili rutina de 
dimineață). Elevii încep lecțiile la ora 08.45 și au o pauză 
înainte de masă de 15 minute, o pauză de masă de 60 de 
minute și o pauză finală de 10 minute după-amiaza, înainte 
de cluburi. Lecțiile se încheie la ora 15.00,  dar oferim o 
serie de cluburi, grupuri de teme și opțiuni de limbi 
suplimentare până la ora 15.50.

Ciclul Anul de studiu Teme acasă (minute/săpt.)
1

2- ciclu primar
2- ciclu secundar

3
4
5

2
3-4
5-6
7-9

10-11
12-13

20 min
30 min

120 min
180-240 min

400 min
400 min

Vor învăța elevii limba maternă?
Orarul cuprinde lecții de limba română, maghiară,  
germană,  franceză și spaniolă (2 pe săptămână) - activitățile 
acestea fiind sincronizate cu ceea ce se învață în cadrul orelor 
de limbă și comunicare, matematică și științe. Căutăm să 
oferim opțiuni și pentru alte limbi străine în cadrul 
activităților de after-school. 

Cum vor fi părinții ţinuţi la curent cu progresul 
copiilor la școală?
Sunt organizate ședințe cu părinții – una cu toți părinții la 
începutul anului școlar, pentru prezentarea programului pe 
care  elevii  îl  vor  urma. 

Will you be teaching the students mother tongue?
Romanian, Hungarian, German, French and Spanish 
lessons (2 per week) will be scheduled - the activities 
planned will follow what the students learn in Literacy, 
Maths and Science. We shall look at options for building 
other language lessons into the afterschool timetable. 

How will parents be kept updated with student 
progress at school?
Thee will be parents meetings - one with all parents at the 
beginning of the school year, to explain the programme the 
students will follow. 

Children are admitted to school at 8.30. enext 15 
minutes are for registration  (the morning routine will be 
set). Students start lessons at 08.45 and have a 15-minute 
break before a 60-minute meal break and a finalbreak of 10 
minutes in the afternoon, before clubs. elessons end at 
15.00, but we offer a range of clubs, theme groups and 
additional language options until 15.50.

Key Stage Year Homework (minute/week)
KS 1

lower KS 2
upper KS 2

KS 3
KS 4
KS 5

2
3-4
5-6
7-9

10-11
12-13

20 min
30 min

120 min
180-240 min

400 min
400 min
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Vor fi programate întâlniri individuale la mijlocul lunii 
septembrie; la finalul lunii noiembrie se vor înmâna rapoartele 
de progres. Rapoartele finale se realizează la mijlocul lunii mai și 
sunt urmate de o nouă serie de întrevederi cu părinții. În fiecare 
vineri, elevii își notează în Agenda Elevului numărul de aprecieri 
pozitive, avertismente și puncte acumulate în timpul săptămânii. 
În cazuri speciale, comunicarea cu părinții va fi mai frecventă și 
întâlnirile pot fi programate la cererea profesorului sau a 
părintelui. La începutul săptămânii se trimit părinţilor e-mailuri 
pe grupul de e-mail al clasei pentru a-i informa cu privire la 
principalele activități programate pentru orele de abilități limbă 
și comunicare, abilitățile numerice/ matematică, științe, 
geografe și istorie. Va fi dezvoltat un portal pentru părinți 
pentru a accesa rapoartele de evaluare și comportament. Agenda 
studentului este utilizată pentru comunicările zilnice.

Cum este evaluat progresul elevilor?
Pentru fiecare disciplină, Curriculumul Național al Angliei 
prevede descriptori de nivel asociați unui interval de timp (un 
nivel corespunzător fieărei vârste).  Descriptorii de nivel sunt 
incluși în rapoarte, iar la începutul anului școlar aceștia sunt 
prezentați părinților. Toți copiii vor avea un Dosar Personal, iar 
celor cu nevoi educaționale speciale li se vor realiza profiluri 
educaționale individuale (IEP). Există grile detaliate de progres 
ca parte a strategiilor naționale pentru abilitățile de limbă și 
comunicare (cum ar fiOxford Reading Tree) și a strategiilor 
naționale pentru abilitățile numerice. Pentru toți copiii sunt 
stabilite anumite obiective în funcție de nivelul lor. Aceste nivele 
pot fi vizualizate pe website-ul nostru,  dar vor fi și explicate 
tuturor părinților la începutul anului. La sfârșitul ciclului 2 (KS2 
și KS3), se organizează examinările Cambridge. Testele de 
progres CIE sunt organizate anual, toate acestea find 
standardizate.

Individual meetings will be scheduled in mid-September, after 
the initial assessment; at the end of November,  progress reports 
are to be issued and individual parents meetings to be scheduled.  
End of year reports are to be issued in mid-May, followed by 
individual parents meetings. Every Friday, the students will be 
writing in their student planner the number of merits, warnings 
and house points they received during the week. In special cases, 
communication with parents will be more frequent and will be 
scheduled upon the teacher’s or parent’s request. Group e-mail 
for the Primary section and from the child’s form tutor, at the 
beginning of the week will be sent to keep parents up to date 
with the main activities scheduled in literacy, numeracy, science, 
geography and history. A parent portal will be developed in 
order to access grades and behaviour reports. e Student Diary 
is a medium for daily written contact.

How will Royal School evaluate student progress?
For every subject, the NC of England provides level descriptors 
and a time frame (what level should correspond to what age). 
The level descriptors are included in the reports and the parents 
informed about them at the beginning of the academic year. All 
children will possess a Student Profile Folder and children with 
learning needs will receive Individual Education Profiles(IEPs).  
There are comprehensive scales of progression as part of the 
national literacy (such as the Oxford Reading Tree) and 
numeracy strategies. All children are set attainment targets 
according to their chronological level. These levels are available 
on the website and will be explained to all parents at start of the 
year. CIE Checkpoint Examinations are held at the end of KS2 
and KS3. CIE Progression Tests are sat annually but these are 
all standardized.
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Cum aducem și cum luăm copiii de la școală?
Accesul la locație se face ușor.  Gruparea copiilor se face dimineața începând cu ora 
08.15 – cadrele didactice de la clasă își aduc elevii în sălile lor de clasă. Școala începe la 
ora 8.30. Studenții întârziați vor fi penalizați la punctele “merit”.  Un profesor de serviciu 
îi va ghida pe ultimii sosiți, după înregistrarea la biroul de recepție. La sfârșitul zilei,  
profesorii însoțesc elevii afară, de unde urmează să fie preluați de către părinți la ora 
convenită. Există întotdeauna profesori de serviciu.

Câți copii sunt în fieare clasă?
Conform politicii școlii, toate clasele au o capacitate de 20 de copii. Această politică este 
revizuită anual și, în caz de solicitări numeroase, clasa poate crește până la un număr 
maxim de 22 de copii. Singura excepție de la această regulă poate să apară în cazul 
numărului de elevi din cadrul viitoarelor clase de liceu (16-19 ani).

Copiii sub 4 ani pot fi însciși la Royal School și începând cu ce vârstă?
Școala înscrie numai copii mai mari de 4 ani (Clasa 0 sau de recepție, conform modelului 
din Marea Britanie). Există în oraș creșe/grădinițe bune de unde Royal School poate 
primi copii.

Există posibilitatea să devin membru al consiliului guvernatorilor și care sunt 
condițiile de vot?
Calitatea de membru al Consiliului de Guvernatori se obține doar pe bază de invitație, 
dar părinții care doresc să devină potențiali membri se pot înscrie pe o listă de așteptare. 
Componența Consiliului este revizuită anual, astfel încât pot apărea posturi vacante. 
Membrii Consiliului sunt numiți pe baza realizărilor acestora în interesul comunității 
școlare. Membrii consiliului au dreptul la un singur vot cu privire la chestiunile de pe 
ordinea de zi supuse unei decizii. Consiliul are o structură clară și concretă.

Will it be easy to drop off and pick up children?
Yes, there is good access to the location. Line up in the morning from 08.15  Form –
Teachers will bring students into their classrooms. e school day starts at 8.30. Late 
coming students will be penalised with de-merits. A teacher on duty will guide the 
latecomers, upon registration at the reception desk. At the end of the day, the teachers 
will guide the students outside, to be picked up by parents at the agreed time. Thee will 
always be teachers on duty.

How many children are in each class?
The school policy states that all classes will have capacity for 20 children.  This policy is 
reviewed annually and in extreme cases for demand, class sizes may grow to a maximum 
of 22 children. The only exception to this rule may occur in KS5 population (16-19 
years) of the future senior school.

Will children under 4 have a place in the school and starting what age?
The school will only register children from age 4 (Reception Class in UK Model).  There 
are good local nurseries, which may become feeder units to Royal School.

It is possible to become a board  of governors member and what are the voting 
conditions?
Membership of the Board of Governors is by invitation only, but parents who wish to 
become prospective members may have their names appended to a waiting list. The 
sitting membership of the Board is reviewed annually, so vacancies may arise. Board 
members are appointed on the basis of proven good deeds for the school community.  
Board members may use a single vote on those agenda matters brought to an elected 
decision. The Board has a clear and tangible structure.
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Cine deține școala?

§ Royal School este o școală din comunitate, proprietarul școlii fiind comunitatea 
fondatorilor School for Europe Foundation (S4EF). Aceasta este, de fapt, esența 
Noului Model de Învățământ. 

Membrii fondatori ai S4E asigură viabilitatea Royal School și impactul pozitiv al 
acesteia în comunitatea locală. Ei dețin viziunea de ansamblu a școlii, luptă pentru 
vizibilitatea diverselor activități desfășurate de către școală, precum și pentru depășirea 
barierelor și pentru inovare, atunci când este necesar. Nu există o familie sau o persoană 
care să dețină școala.

§ Consiliul de Guvernatori (Board of Governors) este un grup de sprijin voluntar care 
coordonează și controlează școala, format din fondatori și susținători experți pe un 
domeniu anume, din comunitatea largă. Aceștia au responsabilitatea de a ridica 
standardele școlare prin intermediul celor trei funcții strategice de bază:
A.  Asigurarea unei viziuni clare,  a ethosului școlii și a administrării strategice;
B. Susținerea directorului școlii pentru responsabilitatea performanțelor educaționale 
ale școlii și ale elevilor săi;
C. Supravegherea performanțelor generale a școlii și asigurarea că toate programele, 
proiectele, materialele și resursele vor conferi valoare în cadrul întregului spectru de 
activitate al Royal School.  

§ Asociația Părinți-Profesori-Prieteni (PTFA) este o organizație a părinților, a 
personalului didactic și a susținătorilor comunității în general. Rolul său este de a 
încuraja o legătură mai strânsă între familie și școală.  

Who is the owner of the school?

§ TheRoyal School is from the community.  The owner of the school is the community 
of the S4E Foundation.  This is the essence of the ‘Fourth Way School’ model.  

The S4E Founding Members ensure the viability of Royal School and its positive impact 
in the local community. They own the overall vision of the school, champion various 
activities undertaken by the school as well as challenge and innovate when necessary.  No 
single family or person owns the school.

§ TheBoard of Governors is a volunteer support group coordinating and controlling 
the school, composed of foundation members and invited members, experts in their 
domain, of the wider community.  They have responsibility for raising school 
standards through their three core strategic functions of:
A. Ensuring clarity of vision, ethos and strategic direction;
B. Holding the Head of School  to account for the educational performance of the 
school and its students and
C. Overseeing the general performance of the school and making sure to contribute 
value-added programmes,  projects,  materials and resources across the whole 
spectrum of Royal School activity.

§ The Parents, Teachers and Friends Association (PTFA) is an organisation of parents 
and staff and broader community supporters.  Its role is to encourage closer links 
between family and school.
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Membrii Asociației sunt cel mai bine cunoscuți pentru 
munca lor de strângere de fonduri și organizare de 
evenimente pentru școală, dar, pe lângă aceasta, ei au și un 
rol social important. Existența PTFA este justificată mai 
ales de contribuția sa valoroasă la experiența de învățare a 
copiilor în cadrul Royal School.

Aceste entități lucrează în armonie alături, de cadrele 
didactice pentru a asigura bunăstarea și dezvoltarea 
continuă a școlii și, ca atare, contribuie la definirea Royal 
School ca școală a comunităţii.

Cum este utilizată tehnologia pentru a sprijini 
predarea și învățarea în această școală?
Toate sălile noastre de clasă sunt echipate cu cea mai nouă 
tehnologie, inclusiv table inteligente, calculatoare și 
tablete pentru copii – acolo unde procesul de învățare o 
cere. Scopul nostru este de a crește copii cu abilități 
tehnice reale și de a introduce o abordare inovatoare în 
domeniul învățării asistate de calculator.

Pentru orice alte discipline fără legătură directă cu 
tehnologia informației, profesorii noștri folosesc o 
abordare de învățare care îmbină metodele de interacțiune 
față în față cu mijloace on-line pentru a asigura 
menținerea ridicată a interesului și motivației, precum și 
pentru a îmbunătăți calitatea procesului de învățare.

PTFAs are best known for their fundraising and school 
events organising work, but they have a useful social 
function too. ThePFTA exists  chiefly to bring added-value 
to the learning experience of children inside Royal School 
by contributing support and resources to the annual events 
calendar.

These entities, alongside the teachers, work in harmony to 
ensure the wellbeing and growth of the school and, as such, 
define the concept of the Royal School being a community 
school.

How is technology used to support teaching and 
learning at this school?
All our classrooms are equipped with the latest technologies 
including Smart Boards, computers and tablets for the 
children – where appropriate to learning. Our aim is to 
develop tech-savvy students and bring an innovative 
approach to IT learning in the classroom.

For any other non-IT related subjects, our teachers will use 
a blended-learning approach through a mix of face-to-face 
and online means to ensure the best engagement and 
motivation as well as improving the quality of the teaching 
received.
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Cum pot face parte din această viziune?
Pentru a realiza această viziune avem nevoie de ajutorul 
Dumneavoastră. Puteți contribui în diverse moduri:

Ca membru în cadrul Fundației
Există un grup de oameni care fac pionierat, împărtășesc această 
viziune și care au creat Fundația School 4 Europe. Puteți deveni 
membru al acestei fundații și astfel să contribuiți cu propriile 
resurse morale, financiare, de timp și experiență.

Ca membru în Consiliul de Guvernatori sau Ambasadori
Principalul obiectiv al școlii este acela de a aduce laolaltă cei mai 
buni profesioniști și de a deschide un nou drum în viața 
comunității clujene. Acesta este un drum complet nou în 
educația copiilor noștri pentru un viitor mai bun. Puteți candida 
pentru a deveni guvernator sau ambasador și pentru a contribui 
cu propriile resurse emoționale și sociale: timp, expertiză, 
contacte,  finanțe.

Ca sponsor
Pentru a realiza această viziune, avem nevoie de resurse 
financiare importante. Vă invităm să descărcați contractul de 
sponsorizare de pe site-ul www.royalschool.ro. De asemenea, 
puteți deveni sponsor prin oferirea de produse sau servicii școlii.

2% face diferența
Redirecționați 2% din impozitul pe salariul Dumneavoastră spre 
Royal School. Descărcați formularul de pe: 
http://royalschool.ro/redirect-2-from-the-venue-tax/.

Ca voluntar
Sunteți expert în domeniul Dumneavoastră și puteți contribui 
cu TIMPUL Dumneavoastră? Deveniți voluntar și puneți-vă 
amprenta la temelia acestei școli!
Această viziune transcende individualitatea și împreună putem 
deschide ușile spre noi căi în educația copiilor noștri. 

Faceți o schimbare azi pentru un viitor mai bun mâine!

How can you be part of this great vision?
In order to achieve this great vision we need your help. You can 
contribute in many different ways:

Membership in the Foundation
There is a group of pioneering people who share this great vision 
who have created the School 4 Europe Foundation. You can 
become a member and bring your financial time,  moral support 
and experience.

Membership in the Board of Governors or be an Ambasador
The main goal of the school is to bring together an eclectic mix 
of the best people in their professional fields, and create 
something that has never been done here before. This is a radical 
new way in educating our children for the future. You can apply 
to become a Governor or Ambasador and contribute with your 
own emotional and social resources: time, expertise, networking 
and/or financial.

Sponsor
In order to achieve this great vision, we need important financial 
resources.  You can download the sponsorship agreement from 
www.royalschool.ro.  You can also become a sponsor by giving 
your products or services to the school.

2% make the difference
You may redirect 2% of your salary taxes to Royal School. Please 
download the form from: 
http://royalschool.ro/redirect-2-from-the-venue-tax/.

Volunteer
Are you an expert in your field and do you feel that you can give 
your TIME to this project? Become a volunteer who contributes 
towards the building of this school.
This vision is bigger than us and together we can realise it and 
open new gateways onto a fresh pathway for learning for our 
children. 
Do something today for a better future tomorrow!
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