PRECIZĂRI REFERITOARE LA ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a
A.

PROFIL PEDAGOGIC

Lista elevilor admiși la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educatorpuericultor, va fi afișată pe site-ul instituției de învățământ și la avizierul colegiului, în data de 1
iulie 2022, conform calendarului admiterii. Se vor utiliza codurile de anonimizare de la probele
de aptitudini.
Candidații declarați admiși la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educatorpuericultor, vor aduce Fișele de înscriere la secretariatul colegiului, până cel târziu în data de 6
iulie 2022, ora 15.30.
Eventualele declarații de renunțare la profilul pedagogic pot fi depuse fizic la sediul instituției de
învățământ sau pot fi transmise prin email la adresa pedagogiccluj@yahoo.ro, până cel târziu
în data de 6 iulie 2022, ora 15.30. Pentru solicitările transmise electronic se va cere confirmare
de primire.
Elevii care au fost admiși la mai multe probe de aptitudini în luna mai vor decide asupra unității
de învățământ la care se vor înscrie, deoarece se eliberează o singură Fișă de înscriere.
B.

TOATE PROFILURILE

Fișele de opțiuni pentru absolvenții Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” admiși la
probele de aptitudini pentru liceele vocaționale vor fi eliberate în data de 4 iulie 2022, în
intervalul orar 11.00-15.30.
Completarea fișelor de opțiuni pentru elevii instituției noastre de învățământ se realizează
conform planificărilor transmise de către profesorii diriginți, în zilele de 5 și 6 iulie 2022, date în
care se vor elibera și dosarele de înscriere la liceu.
Extras din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2022-2023:
Art.53. (1) În perioada 15-20 iulie 2022 candidații repartizați în prima etapă a admiterii
depun/transmit, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere care
conțin următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fișa medicală.
(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu își depun dosarele de înscriere se
consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru
rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană. Acești candidați vor fi repartizați de
comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
C.

ANEXE

Proceduri referitoare la completarea opțiunilor elevilor în fișele unice de înscriere pentru
participarea la admitere în liceu.
Procedura completare și transmitere fișe înscriere pentru anul școlar 2022-2023
Procedura de înscriere la admitere în alt județ pentru anul școlar 2022-2023

