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INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR (CLASELE PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 LA 

Liceul Teoretic ”N.Lenau”, Timișoara 

 

 

 

 

 

I. Criterii specifice de departajare  

 

În temeiul prevederilor Cap. VIII, Art.31 alin.(4) din ordinul MEN nr.3247/14.02.2017 

privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 

pentru anul școlar 2017-2018, criteriul specific de departajare a copiilor este cunoașterea limbii 

germane- limbă de predare la Lic. Teoretic ”N.Lenau”. Criteriul de cunoaștere a limbii germane 

se aplică înaintea criteriilor generale de departajare.  

În temeiul HCA din 20.01.2017, admiterea copiilor în clasa pregătitoare este condiționată de 

promovarea probei de testare, prin care sunt evaluate cunoștințele de limbă germană la nivel 

conversațional.  

Admiterea copiilor în clasa pregătitoare este posibilă doar în limita numărului de locuri, 

aprobat în planul de școlarizare pe anul școlar 2017-2018. 

 

 

 

 

 

II. Desfășurarea probei de testare a cunoștințelor de limbă germană  
 

Testarea se desfășoară conform Procedurii interne privind organizarea și desfășurarea 

evaluării cunoștințelor de limbă germană  în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, aprobate în 

CA din 22.02.2017 (postată pe site-ul Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”), în zilele de 16, 17 și 

18 martie 2017. 

Rezultatul evaluării copiilor nu poate fi contestat. 
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III. Organizarea procesului de învățământ pentru clasele pregătitoare, în anul școlar 

2017-2018 

 

 

 

1. Locație: str.Iosif  Nemoianu nr. 5 

 

2. Interval orar: 8:30 – 12:10/13:05 (cf. schemelor orare din planurile-cadru) 

 

3. Spații în care se desfășoară activitățile specifice: 

 săli de clasă (aprox.25mp, foste camere de internat); 

 grupuri sanitare (1/nivel); 

 sală de sport (amenajată prin transformarea unei săli de clasă); 

 curte; 

 cantină; 

 bibliotecă. 

 

4. Număr de clase, aprobat în planul de școlarizare:  5 clase (125 de elevi) 

 

 

5. Cadre didactice: 4 profesori pentru învățământul primar, titulari; 1 profesor (persoană și 

calificare necunoscute, posibil suplinitor necalificat). 

 

 

6. Constituirea formațiunilor de studiu  
Copiii admiși la testul de limbă germană ( fetele și băieții- separat) vor fi repartizați în ordine 

alfabetică, pe clase de resturi modulo 5 (de ex.: primul, al șaselea, al unsprezecelea, al 

șaisprezecelea etc. vor fi repartizați în clasa P A; al doilea, al șaptelea, al doisprezecelea, al 

șaptesprezecelea etc. vor fi în clasa P B; [...] al cincilea, al zecelea, al cincisprezecelea, al 

douăzecilea etc. vor fi repartizați în clasa P E ). 

Excepție fac copiii angajaților Liceului Teoretic ”N.Lenau”, care au fost admiși la proba de 

testare a cunoștințelor de limbă germană. 

 

 

7. Programul ”Școală după școală” 

La solicitarea scrisă a părinților, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” oferă posibilitatea 

organizării programului ”Școală după școală”, precum și a servirii mesei de prânz la cantina 

școlii. 
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8. Activități specifice claselor pregătitoare  

Acestea respectă programele școlare în vigoare. Câteva vor fi prezentate în cadrul  

”Zilei porților deschise”, acțiune organizată în data de 27.02.2017,între orele 9,00 – 12,00 în 

clădirea de pe str. Iosif Nemoianu nr.5. 

 

9. Transferuri între clase:  

Toate transferurile între clase pot fi aprobate de Consiliul de Administrație al Liceului 

Teoretic ”Nikolaus Lenau” numai în conformitate cu respectarea tuturor prevederilor 

legislației în vigoare. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

prof. ELENA WOLF 

 

 

 

 

 

 


