Liceul Teoretic “Traian”Constanta
PROCEDURĂ
privind testarea elevilor pentru admiterea la clasa a V-a, an școlar 2017-2018
SCOPUL: Realizarea unei selecții corecte și pertinente a elevior care doresc continuarea studiilor
în unitatea școlară, ciclul gimnazial;
OBIECTUL: Procedura se aplică elevilor înscriși în clasa a V-a la Liceul Teoretic “Traian”.
RESPONSABILITĂȚI: Membrii Consiliului de Administrație;
CADRUL LEGISLATIV: - Legea Educației Naționale;
-

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar;

Art 72 (1) Examenele organizate în unitățile de învățământ sunt:
a) Organizarea unor forme de testare este acceptabilă în următoarele situații:
- Pentru unitățile de învățământ care au în structura lor clase de gimnaziu, dar
nu și clase primare, iar numărul candidaților care solicită înscrierea în clasa a
V-a depășește numărul de locuri;
 Număr elevi școlarizați conform planului de școlarizare :
2 clase x 30 elevi = 60 elevi.
 Înscrierea se face la secretariatul liceului în perioada:
3 – 5 mai între orele 10 – 16
8 – 12 mai , între orele 10 – 16
15 -19 mai, între orele 10 – 16
22 – 26 mai, între orele 10 – 16
29 – 31 mai, între orele 10 – 16
 Dosarul cuprinde:
- Cerere tip ( formular eliberat de secretariat);
- Copie certificat de naștere al elevului;
- Copie de pe carnetul de note cu calificativele din cls I- III și sem.I,cls.a-IV-a;
- Copie act de identitate părinți;
- Dosar plastic
În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri, se va susține un test
de cunoștințe din programa de studii a claselor primare la următoarele discipline:
1. Matematică – scris – în data de 24 iunie 2017, ora 9,00.
2. Limba engleză, franceză sau germană – oral - în data de 24 iunie 2017, ora 11,00.
Nota obținută de elevi la proba de matematică, constiuie media de admitere in clas a V-a,
în ordinea descrescătoare a mediei, în limita celor 60 de locuri.

Proba orală de limbă modernă are rolul de a verifica cunoștințele elevilor asimilate în
învățământul primar și în repartizarea ulterioară a acestora în clase.
În cazul în care printre candidați există copii gemeni, dacă unul intre ei este admis, celălalt
poate fi admis peste numărul de locuri programat.
Directorul unității de învățământ numește o comisie formată din:






Președinte – director sau director adjunct;
Membri;
Secretar ;
Evaluatori – câte un cadru didactic la 30 de candidați;
Asistenți.

Comisia se întrunește în ziua susținerii probei de matematică, la ora 6 00, selectează
subiectele propuse de profesoridin afara unității școlare, redactează subiectele, le multiplică și le
sigilează în plicuri.
Președintele de comisie extrage unul din plicuri, care constituie subiectele administrate la
proba de mtematică.
Președintele semnează subiectele propuse pentru proba orală. Comisia instruiește
asistenții, îi repartizează în săli prin tragere la sorți.
Candidații nu au voie să pătrundă în sala de examen cu instrumente de calcul, cărți,
caiete, telefoane mobile.
Frauda sau tentativa de fraudă se pedepsește cu acordrea notei 1 (unu) și eliminarea
candidatului .
În timpul probei scrise este interzis accesul în săli a persoanelor străine.
Afișarea rezultatelor se realizează în data de 24 iunie, după ora 19 00.
Contestațiile se depun în data de 26.06, între orele 8 00 1100, rezolvarea și afișarea
rezultatelor după contestații se realizează în data de 27 iunie 2017.
Nota obținută de candidați se poate modifica dacă diferența dintre nota inițială și cea
obținută la contestații este mai mare sau egală cu 0,5 puncte.
Profesorii evaluatori pentru contestații sunt numiți prin decizie de către directorul unității de
învățământ.
Elevii admiși la clasele de gimnaziu vor studia după următorul program:



Dimineața - cls. A V-a, a VI-a si a VIII-a;
După – amiază – cls a VII-a.
Director, Prof. Constantin Caracoti

