În atenţia elevilor admişi în clasa a IX-a
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,
prevăzută în anexa nr. I la OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, cu
completările din OMEN 4948/2019 și OMEC 4532/15.06.2020.
*

**

* Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate într-un dosar tip plic.
** Cererea de înscriere se completează pe fişa tip care se va găsi la punctul de înscriere.

II. Constituirea claselor
1) În clasele cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscrişi, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate,
elevii care au echivalat proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză
sau dețin certificate recunoscute internațional pentru evaluarea competențelor
lingvistice în limba engleză (Art. 4, OMEN 4829/30.08.2018) şi care solicită
acest lucru. În cazul în care mediile de admitere sunt egale, pentru departajare
vor fi aplicate succesiv următoarele criterii:
a. Certificat recunoscut internațional de limba engleză,
b. Media la limba engleză a claselor V – VIII,
c. Media la limba engleză din clasa a VIII-a, a VII-a, a VI-a, respectiv.
2) În clasa de informatică intensiv sunt înscrişi elevii care solicită acest lucru, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri
aprobate. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie,
departajarea se face prin:
a. Nota la matematică obținută la Evaluarea Națională,
b. Media la matematică a claselor V – VIII,
c. Media la matematică din clasa a VIII-a, a VII-a, a VI-a, respectiv.
3) În clasele de acelaşi tip repartizarea se face grupând elevii după limbile
moderne studiate și școala de proveniență.

Notă: Art. 53 se modifică în sensul că înscrierea se face în intervalul 1320 iulie, potrivit Calendarului admiterii pentru anul școlar 2020-2021.

