Școala Gimnazială Nr. 4 – Sibiu
Str. Spartacus, nr. 4- 6, Sibiu
Tel/Fax: 0269253595, E- mail: sc4sb@yahoo.com

/

NR.

Avizat,
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Inspector școlar de specialitate,
Prof. Laura PITARIU
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Afișarea rezultatelor, după contestații

Testarea elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a, an școlar 2020-2021, la clasa cu
predarea în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, se realizează în baza:
 Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

 Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ







preuniversitar, aprobat cu nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările
ulterioare
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi
moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar,
anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017
O.M.E.N. nr. 3687/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.M.E.C.T.S. nr.
5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine
şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu
probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
studiată
OMEC nr. 4.461 din 4 iunie 2020 privind organizarea și desfășurarea testului de
competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al
unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019-2020- Publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 10 iunie 2020
Nota 29852/ 22.05.2020 – susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a

Testul se va desfășura respectând normele igienico-sanitare și de distanțare socială cf. Ordin
nr.4267 din 8.05.2020 privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS.CoV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ.

Elevii vor avea la ei carnetul de note, vizat pentru anul școlar în curs.
Eventualele contestații se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul școlii în intervalul orar
stabilit în grafic. Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
Afișarea rezultatelor după contestații se realizează în 30.06.2020, după finalizarea procesului
de recorectare a lucrărilor pentru care s-au depus contestații.
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