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Înscrierea în clasa a V-a pentru anul școlar 2017-2018 

Locuri disponibile: 60 de locuri în 2 clase a V-a intensiv engleză 
Perioada de înscriere: 23.05.2017 - 06.06.2017 

Acte necesare pentru înscriere: 

- cerere de înscriere (model disponibil la Secretariat sau pe www.cngl.eu); 
- copie după certificatul de naştere; 
- adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor. 

Actele se depun la Secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09:00-16:00. 

Condiții: 

1. Toți elevii care se înscriu pentru clasa a V-a vor susține un test de Limba engleză (scris și 
oral) eliminatoriu. Rezultatul testului se exprimă prin „admis” sau „respins”. 

2. În cazul în care numărul de elevi declarați admiși la testul de Limba engleză depășește 
numărul de locuri oferite, se organizează un test de departajare din Limba și literatura 
română și Matematică. 

3. Înscrierea în clasa a V-a pentru anul școlar 2017-2018 se va face în ordinea descrescătoare 
a punctajului total obținut la testul de departajare din Limba și literatura română și 
Matematică, până la ocuparea celor 60 de locuri disponibile. 

4. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare: 
a. punctajul obținut la proba de Matematică; 
b. punctajul obținut la proba de Limba și literatura română; 
c. punctajul obținut la proba scrisă de Limba engleză; 
d. punctajul obținut la proba orală de Limba engleză. 

În cazul în care nu se poate realiza departajarea pe baza acestor criterii, sunt admiși toți 
elevii de pe ultimul loc, peste numărul de locuri oferite, cu aprobarea IȘJ Sibiu.  

Detalii privind testul de Limba engleză: 

- Data: Joi, 08.06.2017 
- Elevii se vor prezenta la ora 13:30 însoțiți de un părinte 
- 14:00-14:50 proba scrisă 
- Proba orală începe la ora 15:00 (5 comisii, aproximativ 10 elevi pe oră/comisie) 

Detalii privind testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică: 

- Data: Joi, 15.06.2017 
- Elevii se vor prezenta la ora 14:30 însoțiți de un părinte 
- 15:00-15:50 proba scrisă la Limba și literatura română 
- 15:50-16:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta CNGL) 
- 16:00-16:50 proba scrisă la Matematică 
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