În atenția directorilor școlilor gimnaziale, a diriginților și absolvenților
claselor a VIII-a
Admitere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021
În perioada 30 iunie – 8 iulie se desfășoară înscrierile în clasele a IX-a.

•

Elevii care optează școala profesională , completează opțiunile în școala unde au
absolvit clasa a VIII-a în perioada 29 iunie- 6 iulie.

•

Elevii care doresc un loc în liceu, completează opțiunile lor în fișa de însciere în
perioada 2-8 iulie.
Conform OMEN 4948/2019, art. 2, al (10) La procesul de admitere în învăţământul liceal de
stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.
Art 2, al. (3) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la
data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 şi care au participat la procesul de admitere
în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la
procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021.
Art. 2, al. (2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de
admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul
liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau
doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul
aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare
profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020 - 2021. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică
prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5.079/2016, cumodificările şi completările ulterioare.
•

Elevii cu apartenență la etnia rromilor, care doresc să ocupe un loc special în liceu,
completează fișa de înscriere în liceu la sediul unității de învățământ pe care le-au
absolvit în perioada 2-5 iulie. Opțiunile lor vor fi introduse în aplicația computerizată
în perioada 2-5 iulie , repartizarea lor va avea loc pe data de 6 iulie.

•

Elevii cu apartenență la etnia rromilor, care doresc să ocupe un loc special în școlile
profesionale completează opțiunile lor în fișa de înscriere în școală profesională la
unitatea de învățământ pe care le-au absolvit în perioada 29 iunie- 3 iulie. Fișele lor de
înscriere vor fi înaintate Comisiei Județene de Admitere (IȘJ Covasna). Repartizarea
lor va avea loc în data de 4 iulie orele 14.00 în ședință publică la sediul Palatul Copiilor
din Sf. Gheorghe. ( Strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 19).
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•

Elevii cu Cerințe Educaționale Speciale vor depune cererile împreună cu documentația
aferentă în perioada 30 iunie-5 iulie la sediul IȘJ Covasna. Repartizarea acestor elevi
pe locurile speciale dedicate elevilor cu CES va avea loc luni, 6 iulie 2020 de la orele
13.00 în ședință publică la sediul Palatul Copiilor din Sf. Gheorghe. (Strada Kőrösi
Csoma Sándor nr. 19).
Bartók Enikő Anna
Inspector școlar
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