COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”
Municipiul Ploiești, Judeţul Prahova
Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010

INFORMAŢII UTILE
ADMITERE ÎN CLASA a-V-a 2017
Pentru anul şcolar 2017-2018 la clasa a-V-a sunt prevăzute următoarele clase:
- 1 clasă cu regim normal – 28 de locuri
- 1 clasă cu predare în regim intensiv a limbii engleze - 28 locuri
Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploieşti a hotărât
în privinţa organizării examenului de admitere în clasa a-V-a pentru anul şcolar 2017-2018
următoarele:

1.
pentru clasa cu regim normal dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşte numărul de
locuri oferite (28 locuri ) testare la matematică ( probă scrisă ) conform art.139(1)d din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar –
OMEN nr. 5079/2016
- pentru clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze ( 28 locuri ) testare la limba
engleză (probă scrisă şi probă orală) conform art. 139(1)d și (7) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - OMEN nr.5079/2016 şi
art.4 şi art.14 din OM. nr.5166 / 8.12.1998
-

2.
Calendarul desfăşurării examenului de admitere în clasa a-V-a :
( 5-16 ) iunie 2017 înscrierea candidaţilor
20
iunie 2017 proba scrisă la matematică ( 9,00-10,30)
22
iunie 2017 proba scrisă şi orală la limba engleză ( 9,00-10,30 scris şi de la 11,00 oral)
23
iunie 2017 afişarea rezultatelor ora 16,00 şi depunerea contestaţiilor orele (16-19)
25
iunie 2017 afişarea rezultatelor finale – ora 18,00
26
iunie 2017 depunerea cererilor de înscriere în clasa a-V-a a elevilor admişi (14-19)

3.
Subiectele pentru probele de testare atât la matematică cât şi limba engleză vor fi din
programa şcolară parcursă în clasele a- III-a şi a-IV-a.
Proba scrisă durează 90 de minute, iar cea orală 15 minute
Nu se echivalează examenul pe bază de certificate lingvistice.
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