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

ÎNSCRIEREA
LA CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM INTENSIV,
pentru anul școlar 2021-2022
Conform Planului de școlarizare aprobat, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 SIBIU organizează, în anul
școlar 2021-2022, clasă de predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pentru care înscrierea se
face pe baza opțiunilor exprimate, în scris de către candidații/ părinții/ tutorii legali instituiți ai elevilor.
Locuri disponibile:
Perioada de înscriere:

26 locuri
16.06.2021 – 28.06.2021, INTERVAL ORAR: 08-16

Înscrierea se face prin completarea unei Cereri (Anexa 1) de către părinte/turore/susținătorul
legal al elevului. Cererea se obține de la secretariatul școlii și se depune tot la secretariatul școlii, în
perioada precizată anterior, sau se trimite semnată și scanată la adresa de email: sc4sb@yahoo.com,
precizându-se faptul că este o cerere înscriere pentru intensiv engleză.
În situația în care se alege varianta de înscriere on-line, la email se vor atașa și actele necesare
înscrierii.
Acte necesare pentru înscriere:
- cerere de înscriere (model disponibil la secretariat, Anexa 1)
- copie certificatul de naștere,
Actele se depun la Secretariatul școlii în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul stabilit.
Graficul activităților va fi afișat, după ce este vizat de ISJ Sibiu.
Condiții:
 Toți elevii care solicită înscrierea în clasa a-V-a în anul școlar 2021 - 2022 la Școala Gimnazială nr.4
Sibiu la clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze, vor susține un Test de competențe
lingvistice în limba engleză (scris) eliminatoriu.
 Rezultatul testului se exprimă prin ”admis” sau ”respins”.
 Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi
moderne de circulație internațională(engleza), au promovat examene de competență lingvistică la un
nivel de competență egal sau superior nivelului A1 din CECRL (Anexa 3), sunt admiși fără a mai susține
proba de competență lingvistică la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor
care optează pentru acest tip de clase este egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare.
În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predarea în regim intensiv a
unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat în planul de
școlarizare, toți elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică.
 Elevii care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene de recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, dacă numărul elevilor care
optează pentru astfel de clase este egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare, trebuie
să depună la secretariatul școlii, odată cu cererea de înscriere , și o cerere de echivalare și copie a
certificatului obținut (Anexa 2).

Detalii privind Testul de competențe lingvistice în limba engleză
Data: 30.06.2021, ora 10.00- proba scrisă (timpul efectiv este de 50 minute);
Testul se va desfășura cu respectarea și aplicarea normelor igienico-sanitare și de
siguranță/securitate, în vigoare, pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS.CoV-2 în
unitățile/ instituțiile de învățământ, pentru toți candidații și toate cadrele didactice care participă la acest
proces (Legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare).
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 01.07.2021, după finalizarea
procesului de recorectare a lucrărilor pentru care s-au depus contestații.
Alte informații importante pentru elevi și părinți:
- Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, vizat de unitatea școlară de proveniență, și instrumente de
scris
- Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare
- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
- Este interzis accesul părinților în săli
Proba scrisă - timp de lucru – 50 minute.
Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-70 de cuvinte pe o temă dată, care să
demonstreze capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj,
conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare, pentru clasele a III-a şi a IV-a, în
vigoare.
Eventualele contestații se depun în intervalul stabilit, conform Graficului de activități, iar
punctajul obținut, de candidat, după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
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