Admitere în clasa a IX-a,

Profil pedagogic, specializarea învățător - educatoare
Anul școlar 2018/2019
Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea admiterii
în clasa a IX-a, profilul pedagogic, specializarea învățător - educatoare, se va face în
perioada 14 - 15 mai 2018. între orele 9°° -15°°.
Înscrierea se va face în baza Cărții de Identitate/copie a Certificatului de
naștere a elevului și a fișei de înscriere, eliberată de unitatea școlară la care elevii
frecventează clasa a VIII-a.
Probele se vor susține în ziua de 17 mai 2018, după cum urmează:


orele 1200 - 1400

- educație plastică, participă toți candidații înscriși;



orele 1400 - 1500

- comunicarea rezultatelor la proba de educație plastică;



începând cu ora 1500 - educație muzicală, interviu, educație fizică.

1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis" sau „respins".
2.Respingerea la o probă, atrage după sine obținerea calificativului „respins" la
probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
Pentru proba de educație plastică, candidații se vor prezenta cu foaie de desen
(mare), creion, culori de apă (guașe, tempera sau acuarele), penson și vas pentru apă.
Pentru proba de educație fizică, candidații vor avea asupra lor echipament sportiv
corespunzător.
Candidații se vor prezenta la susținerea probelor de aptitudini cu buletinul de
identitate (certificat de naștere pentru cei care nu au încă buletin de identitate).

Rezultatele la probele de aptitudini se vor afișa în data de 22 mai 2018.
- în data de 27 iunie 2018 se vor afișa listele cu elevii admiși la profilul
pedagogic;
- în data de 27 iunie 2018, între orele 13°° - 1600. elevii admiși vor depune
fișa editată de calculator, eliberată de școala de proveniență;
- în data de 28.06.2018, orele 1300 - 1600, elevii declarați respinși la aceste
probe vor ridica fișele de înscriere de la secretariatul colegiului și le vor depune la
școala de proveniență, în vederea participării la admiterea computerizată.
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