COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”
Municipiul Ploiești, Judeţul Prahova

INSTRUCȚIUNI
INSCRIERE ADMITERE ÎN CLASA a-V-a,
♦ Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 prevede două clase a-V-a
1 clasă cu regim normal – 28 locuri
1 clasă intensiv limba engleză – 28 locuri
♦ Admiterea în clasa a-V-a se face :
1. în baza rezultatelor obținute de candidați în urma testării cunostințelor de matematică sau de
limba engleză , dacă numărul candidaților inscriși depășește numărul de locuri prevăzut în
planul de școlarizare
2. prin echivalare cu examenul de competență lingvistică susținut și dovedit cu diploma de
nivel A1 sau superior la clasa intensiv limba engleză (dacă elevii candidații au susținut
examen de competență lingvistică la limba engleză și au obținut o diplomă nivel A1 , sau nivel
superior, pot fi admiși fără a mai susține proba de aptitudini și cunoștințe la limba engleză,
fiindu-le acordat , prin echivalare , nota 10 (zece) la proba respectivă. Pentru a fi echivalată
diploma cu nota 10(zece) , elevii trebuie să obțină un număr minim de 11 scuturi din 15 posibile
în așa fel încât la fiecare probă să dețină minim 3 scuturi) , dacă numărul candidaților este
egal sau mai mic decât numărul locurilor prevăzut în planul de învățământ
♦ PERIOADA DE ÎNSCRIERE: ( 12 – 21) IUNIE 2020
♦ ÎNSCRIEREA SE VA FACE ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL
admitere.cuza.5@gmail.com
♦ Cererile de înscriere se vor completa de către părinţii elevilor, câte una pentru fiecare clasă
(matematică şi intensiv engleză), în functie de opţiuni.
♦ Pentru clasa a- V-a intensiv engleză, în dreptul rubricii MANUAL, se va trece titlul
manualului studiat în clasa a- IV-a.
♦ Pe cererea pentru înscriere în clasa de matematică apare rubrica OPŢIUNEA 1: aici se va
completa de către părinţii elevilor care se înscriu să susţină testarea la ambele clase, specialitatea
la care optează să rămână, în cazul în care acesta va fi admis în ambele clase.
♦ Cererile vor fi semnate de ambii părinţi şi vor fi însoţite de copia certificatului de naştere a
elevului precum , de copii de pe cărţile de identitate ale părinţilor și de dovada că elevul candidat
a promovat clasa a-IV-a. În cazul elevului care a susținut examenul de competență lingvistică
într-o limbă de circulație internațională (limba engleză) și a obținut o diplomă nivel A1 sau nivel
superior, se va ataşa copia diplomei. Cererea/cererile și documentele doveditoare vor fi scanate
si trimise la adresa de mail: admitere.cuza.5@gmail.com
♦ Atașăm la prezenta modelele de cereri pentru înscriere
♦ Ulterior, veţi primi ca răspuns numărul de înregistrare , dovadă că înscrierea s-a făcut și că
documentatia pentru înscriere a fost completă și corectă .În cazul în care documentația este
incompletă vi se va comunica ce aveți de făcut .
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