MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȚIEI ȘI CERCETĂRII
CERCET
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA
COLEGIUL DOBROGEAN ”SPIRU HARET”
Str. 14 Noiembrie, nr. 24, 820009, Tulcea
Telefon / fax: 0240 517130
e-mail:
mail: spiruharetl@yahoo.com; www.spiruharet-tulcea.ro
www.spiruharet
Operator de date cu caracter personal nr. 23500 / 11.06.2012

Nr. înregistrare 2776
Data 07 iulie 2020
INFORMAȚII
privind înscrierea în clasa a IX
IX-a învățământ liceal anul școlar 2020-2021
2020

Conform ordinului MEC nr. 4317 din 21.05.2020, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 442bis din 26.05.2020, pentru modificarea și
compoletarea Ordinului ministrului educa
educației
ției naționale, interimar, nr. 4948
din 2019 privind organizarea și desfășurarea
șurarea admiterii în învățământul
înv
liceal
de stat pentru anul școlar 2020
2020-2021, precizăm următoarele:
I.
Dispoziții generale (cf. Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 4948/2019)
Art. 1. Repartizarea
epartizarea computerizată în învă
învățământul
ământul liceal de stat a absolvenților
absolven
clasei a VIII-a
a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar
2020-2021: 10 iulie
Art. 2. Comunicarea rezultatelor candida
candidaților
ților repartizați computerizat în
învățământul
ământul liceal de stat, conform Procedurii nr. 3090/01.07.2020: 10 iulie
Art. 3. Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost
repartizați: 13-20 iulie. Elevii vor veni înso
însoțiți de unul dintre părin
ărinți
II.
Documentele de înscriere (pentru elevii repartizați
ți în cadrul Colegiului
Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea
Tulcea)
Art. 4. Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente
documente:
o Cererea de înscriere;
o Certificat de naștere
ștere elev – copie;
o Carte de identitate elev – copie;
o Carte de identitate părin
părinți/tutori/reprezentanți
ți/tutori/reprezentanți legali a elevilor – copie;
o Hotărâre de divorț (unde este cazul) - copie;
o Fișa medicală
ă (se va preda la cabinetul medical);
o Foaia matricolă pentru clasele V
V-VIII – original;
o Adeverință
ă cu rezultatele la Evaluarea Na
Națională și calculul mediei de
admitere – original;
o Adeverință
ă (eliberată de școala de proveniență)
ă) cu media claselor V-VIII
V
pentru disciplina Limba Engleză - original, pentru elevii repartizați
repartiza la
specializarea Matematică
Matematică-Informatică, și care vor opta pentru clasa cu
studiu intensiv Limba engleză
engleză;
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III. Dispoziții finale
Art. 5. Elevii repartizați
ți la specializarea Matematic
Matematică-Informatică,
Informatică, vor opta la
depunerea dosaruluii de înscriere, pentru una din specializările:
Matematică-Informatică
Informatică Intensiv Informatică
Matematică-Informatică
Informatică Intensiv Engleză
Art. 6. Conform precizărilor OMEN 4948/2019, anexa 4 ”Proba
Proba de verificare a
cunoștințelor
ștințelor de limba englez
engleză, se recunoaște
ște și se echivalează
echivaleaz cu rezultatele
obținute
ținute pe parcursul ciclului gimnazial sau a rezultatelor obținute la examene
cu recunoaștere
ștere internațional
internațională
ă pentru certificarea competențelor
competen
lingvistice în
limbi străine”, pentru elevii care vor opta pentru specializarea
pecializarea MatematicăMatematică
Informatică intensiv Engleză, media claselor V-VIII
VIII la disciplina limba engleză,
engleză
constituie nota probei de verificare a cuno
cunoștințelor
ștințelor la limba engleză.
englez
În cazul elevilor aflați
ți la egalitate, departajarea se va face folosind, în ord
ordine,
următoarele criterii:
a) media de admitere;
b) media generală obținută
ă la Evaluarea Na
Națională
ă din clasa a VIII-a;
VIII
c) media generală de absolvire a claselor V
V-VIII.

Pentru depunerea dosarului de înscriere, elevii repartiza
repartizați
ți în cadrul Colegiului
Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea, vor respecta următorul grafic de înscriere:
Ziua, data
LUNI, 13.VII.2020
MARȚI, 14.VII.2020
MIERCURI, 15.VII.2020
JOI, 16.VII.V2020

Interval orar
0830 - 1600
0830 - 1600
0830 - 1600
0830 - 1600

Specializarea
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
INFORMATICĂ
ȘTIINȚE
ȚE ALE NATURII
ȘTIINȚE SOCIALE
FILOLOGIE

!!!! Candidații
ții care nu se prezint
prezintă
ă cu dosarul de înscriere, la unitatea
școlară
colară unde au fost repartiza
repartizați, se consideră retrași,
și, iar locurile acestora
acesto
vor fi declarate vacante.
DIRECTOR,
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