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INFORMAJII UTILE
ADMITERE I N CLASA a-V-a 2019
Pentru anul scolar 2019-2020 la clasa a-V-a sunt prevazute urmatoarele clase:
- 1 clasa cu regim normal - 28 de locuri
- 1 clasa cu predare in regim intensiv a limbii engleze - 28 locuri
Consiliul de Administrație al Colegiului National ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești a hotarât in
privinta organizarii examenului de admitere în clasa a-V-a pentru anul școlar 2019-2020
urmatoarele:

1.
- pentru clasa cu regim normal dacă numărul cererilor de înscriere depașește numărul de locuri
oferite (28 locuri ) testare la matematica ( proba scrisă ) conform art.139(1)d din Regulamentul
de organizare și functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - OMEN nr. 5079/2016
- pentru clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze ( 28 locuri ) testare la limba engleză
(proba scrisă și proba orală) conform art. 139(1)d și (7) din Regulamentul de organizare și
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - OMEN nr.5079/2016 și art.4 și art. 6,7 din
OM. nr.4797/31.08.2017

Calendarul desfașurarii examenului de admitere in clasa a-V-a :
11-14 iunie 2019 inscrierea candidatilor
19 iunie 2019 proba scrisa la matematica ( 9,00-10,30)
21 iunie 2019 proba scrisa și orala la limba engleza ( 9,00-10,00 scris și de la 11,00 oral)
24 iunie 2019 afișarea rezultatelor ora 14,00 și depunerea contestatiilor orele (14-17)
25 iunie 2019 solutionarea contestatiilor si afișarea rezultatelor finale - ora 18,00
26 iunie 2019 depunerea cererilor de inscriere in clasa a-V-a a elevilor admiși (8-12)
26 iunie 2019 ora 18 Afisarea componentei claselor a Va A,B aprobate in Consiliul de Administratie
la avizier si pe site-ul scolii

1.

’

’

Subiectele pentru probele de testare atat la matematica cat și limba engleza vor fi din programa
școlara parcursa in clasele a- III-a și a-IV-a.
Proba scrisa la matematica dureaza 90 de minute.
Proba scrisa la limba engleza dureaza 60 de minute iar cea orala 15 minute .
Nu se echivaleaza examenul pe baza de certificate lingvistice.
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