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PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a
CANDIDAŢILOR
(repartizaţi prin computer la Colegiul Naţional “Sfântul Sava” în 19 iulie
2016 )
1. Înscrierile se fac la secretariat, în fiecare zi lucrătoare începând cu
21 iulie 2016 până la 29 iulie 2016 , conform programului afişat.
2. Ultima zi de înscriere este vineri 29 iulie 2016.
Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere până la ora
închiderii înscrierilor, se consideră retraşi iar locurile corespunzătoare
sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către Comisia
Municipală de Admitere pentru alte etape. Situaţia locurilor rămase
libere se transmite la ISMB la data de 29 iulie 2016.
3. Dosarul* de înscriere va conţine următoarele acte introduse după
următoarea :
(1) Cerere de înscriere (de la secretariat);
(2) Foaia matricolă pentru clasele V -VIII ;
(3) Adeverinţă din care să rezulte media de admitere;
(4) Adeverinţă tip eliberată de şcoala generală;
(5) Certificat de naştere (copie legalizată) sau copie simplă
prezentată impreună cu actul original pentru certificare ,,
conform cu originalul’’ ;
(6) Fişa medicală (eliberată de şcoala generală).
(7) Copie act de identitate elev şi părinţi.
*Vă rugăm să introduceți documentele într-un dosar tip mapă.

4. Extras din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor
de Învăţământ Preuniversitar:
Art.16. (1) La inscrierea in invatamantul gimnazial, liceal si profesional, se asigura,

de regula, continuitatea studiului limbilor moderne, tinand cont de oferta
educationala a unitatii de invatamant.
(2) Conducerea unitatii de invatamant va alcătui, de regula, formaţiunile de studiu
astfel incat elevii din aceeasi clasa sa studieze aceleaşi limbi straine.
(3) In unitatile de invatamant in care alcătuirea formatiunilor de studiu nu se poate
face cu respectarea condiţiilor menţionate la alin. (2), conducerile unitaţilor de
invatamant vor asigura in orar o plaja care sa permita cuplarea mai multor clase la
studiul limbilor moderne.
(4) In situatii bine specificate, la solicitarea scrisă a parinţilor si a elevilor,
directorul poate efectua modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea
ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar prin schimbarea lor.
(5) In cazurile menţionate la alin. (4), conducerea unitaţii de invatământ este
obligată să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba
modernă respectivaă sau nu se afla la acelaşi nivel de studiu cu restul elevilor din
clasă /grupă.

