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Metodologia pentru înscrierea elevilor admişi în clasa a V-a
la Colegiul Naţional „Silvania”, Zalău
pentru anul şcolar 2017-2018
1.

Stabilirea elevilor care sunt admişi

Elevii care pot fi admişi trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
– au susţinut proba;
– au obţinut cel puţin 50 puncte.
A fost alcătuită o listă cu aceşti elevi, cu punctajele finale obţinute. Lista a fost
ordonată descrescător în funcţie de punctaj.
Au fost declaraţi admişi primii 28 elevi.
2. Înscrierea elevilor
În perioada 26-30 iunie 2017, părinţii elevilor declaraţi admişi şi care doresc să-i
înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Silvania” în anul şcolar 2017-2018,
sunt rugaţi să completeze o fisa de inscriere si o cerere tip de transfer.
Cererea de transfer se va ridica de la secretariatul Colegiului National Silvania ,
se va completa si se va duce la scoala unde elevul a absolvit clasa a IV-a pentru
inregistrare si aprobare, apoi se va aduce la secretariatul colegiului.
În aceeaşi perioadă, părinţii elevilor declaraţi admişi , care nu doresc să-i înscrie
în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Silvania” în anul şcolar 2017-2018, sunt rugaţi
să vină la secretariatul colegiului pentru a completa o declaraţie în acest sens.
Părinţii sunt rugaţi să nu-şi înscrie copiii la două instituţii de învăţământ.
Retragerea unui candidat declarat admis dă dreptul următorului, în ordinea
descrescătoare a mediilor generale, să fie declarat admis în clasa a V-a.
3. Condiţii
La clasele a V-a limba modernă 1 este limba engleză.
Limba modernă 2 este limba germană sau limba franceză.
Înscrierea la Colegiul Naţional „Silvania” presupune faptul că sunt cunoscute
regulamentele care guvernează activitatea instituţiei şi că sunteţi de acord cu ele
(obligativitatea purtării uniformei, etc).

Director,
Prof. dr. BulgăreanVasile

