COLEGIUL NAŢIONAL „AL.I.CUZA” FOCŞANI
Data 08/05/2017

ANUNŢ
1. Colegiul Naţional “Al.I.Cuza”Focşani, organizează înscrieri la clasa a V-a pentru anul
şcolar 2017-2018 pentru 2 clase (56 locuri ).
2. Depunerea cererilor pentru înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” se
face în perioada 10 mai 2017 - 6 iunie 2017 (program intre orele 10,00-14,00 );
3. Inscrierea se va face pe baza unei testări.
4. Părinţii vor prezenta la înscriere într-un dosar plic următoarele documente:
 Cerere de înscriere tip, solicitată de la secretariatul şcolii, adresată
conducătorului unităţii;
 Copie după certificat de naştere;
 Copie carnet de note ;
5. Taxa de înscriere este de 20 lei.
6. Testarea se desfăşoară la Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” Focşani, sîmbătă 10 iunie 2017,
ora 10,00 (elevii vor fi prezenţi la ora 9,30)
7. Disciplinele la care se susţin probele sunt:
 Testare la limba şi literatura română - 1 oră;
 Pauză - 30 minute;
 Testare matematică - 1 oră;
Modelele de subiecte vor fi publicate pe site-ul colegiului.
8. Rezultatele vor fi afişate în aceeaşi zi, în jurul orei 20,00.
9. Elevii vor fi admişi în ordinea mediilor punctajelor obţinute în urma susţinerii testării.
10. Elevii declaraţi admişi îşi depun cererea de înscriere şi fişa medicală pentru anul şcolar
2017-2018, în perioada 12 iunie - 15 iunie 2017.
Elevii declaraţi admişi care nu se vor înscrie până la data de 15.06.2017, se
consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.Locurile
rămase libere vor fi ocupate de candidatii declarati respinşi în ordinea mediilor
punctajelor .
11. Incadrarea la disciplina limba si literatura română şi matematică:
 Limba şi literatura română:
- prof.Bentz Teodora
- prof. Milea Sorina
 Matematică:
- prof. Oancia Silvia
- prof. Bucur Mioara
12. Profesori diriginţii la clasele a V-a :
 prof.Curcă Maria Mirela
 prof. Oancia Silvia
13. In zilele de 20 si 27 mai între orele 9,00 – 12,00, se vor face cursuri de pregătire la
disciplinele: limba şi literatura română şi matematică, în vederea susţinerii testării.
Relaţii la secretariatul colegiului 0237 226840.
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