Anul şcolar 2009/2010
06.07.2010 - Au fost actualizate informaţiile referitoare la rezultatele admiterii în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Gheorghe
Lazăr” pentru anul şcolar 2010/2011. Urmăriţi pagina Admitere. Felicitări pentru rezultate şi nu uitaţi să veniţi să vă înscrieţi
în perioada 05-15.07.2010!
12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare clasa a V-a: Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf
12.06.2010 - Subiect şi barem de notare pentru testul de departajare clasa a V-a (română şi matematică):
Test_V_2009_2010.pdf
12.06.2010 - Au fost publicate cele mai importante rezultate obţinute de elevii CNGL în anul şcolar 2009/2010. Consultaţi lista
elevilor evidenţiaţi şi premiaţi la sfârşitul anului şcolar pe pagina Rezultate deosebite. Felicitări tuturor elevilor CNGL pentru
încheierea cu succes a anului şcolar 2009/2010 şi succes absolvenţilor noştri la examene şi admitere!
11.06.2010 - Au fost încheiate înscrierile pentru clasa a V-a. Numărul final de candidaţi: 74. Succes la testul de departajare de
mâine, sâmbătă 12.06.2010, ora 10.00!
10.06.2010 - În atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a: au fost publicate informaţiile privind proba de verificare a cunoştinţelor
la limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a bilingv engleză. Urmăriţi pagina Admitere.
09.06.2010 - În atenţia elevilor înscrişi pentru clasa a V-a: Se organizează test de departajare pentru ocuparea celor 60 de
locuri oferite la clasa a V-a în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pentru anul şcolar 2010/2011.
Testul de departajare se organizează astfel:
Data: Sâmbătă, 12.06.2010
Ora: 10.00 - 12.00 (elevii vor fi prezenţi la ora 09.30)
Loc: Repartiţia elevilor pe săli se va afişa sâmbătă, 12.06.2010, ora 09.30
Probe: Matematică şi Limba română
Programa: Programele şcolare pentru învăţământul primar, cu accent la clasa a IV-a
Rezultate: Luni, 14.06.2010 (cel mai târziu)
Contestaţii: Nu se admit contestaţii
Atenţie!
1. Participarea la testul de departajare a elevilor înscrişi pentru clasa a V-a la CNGL este obligatorie.
2. La cererea scrisă a părinţilor, depusă la Secretariat până vineri, 11.06.2010, ora 10.00, elevii pot candida pe baza rezultatelor
obţinute la clasa a IV-a la ediţia din acest an a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”. Aceşti elevi nu mai participă la testul de
departajare.
3. Elevii care nu participă la testul de departajare nu pot continua clasa a V-a la CNGL.
01.06.2010 - Începând de mâine, 02.06.2010, activitatea se desfăşoară conform orarului normal. Toţi elevii vor fi prezenţi la
şcoală.
31.05.2010 - Orarul provizoriu pentru data de 01.06.2010: Orar_01-06-2010.pdf.
31.05.2010 - Vă rugăm urmăriţi această pagină pentru orarul provizoriu pentru perioada de grevă. Se recomandă ca elevii din
clasele care nu sunt cuprinse în orarul provizoriu să rămână acasă până la încetarea grevei profesorilor. Orarul provizoriu
se va afişa imediat ce se va finaliza alcătuirea acestuia şi va fi actualizat/confirmat zilnic. Orarul provizoriu se va afişa şi la
avizierul şcolii.
28.05.2010 - Elevii claselor a XII-a care au de susţinut Proba C (competenţe lingvistice) vor fi prezenţi la şcoală luni,
31.05.2010, ora 11.30. Susţinerea probei este programată de la ora 12.00.
27.05.2010 - În perioada 28-30.05.2010 se desfăşoară Zilele Porţilor Deschise CNGL - ediţia 2010. Îi aşteptăm pe toţi cei
interesaţi de activitatea elevilor şi profesorilor şcolii, precum şi pe cei interesaţi de continuarea studiilor în Colegiul Naţional
„Gheorghe Lazăr”. Programul manifestărilor: Zilele_Portilor_Deschise_CNGL_2010.pdf
13.05.2010 - Au fost publicate rezultatele (înainte de contestaţii) obţinute la proba de Matematică la Evaluarea naţională
pentru clasa a VIII-a. Promovabilitatea obţinută a fost de 98% (1 notă sub 5 din 44 de lucrări evaluate), iar notele obţinute de
elevii noştri au fost foarte bune (media notelor obţinute: 8,27; 59% dintre note situate în intervalul 8-10, cu 5 note de 10,00).
Felicitări şi succes la admiterea în liceu. Pentru detalii, urmăriţi pagina Evaluare clasa a VIII-a.
07.05.2010 - Au fost publicate rezultatele (înainte de contestaţii) obţinute la proba de Limba şi literatura română la Evaluarea
naţională pentru clasa a VIII-a. Toţi elevii din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” au promovat, cu note foarte bune (media
notelor obţinute: 8,97; 70% dintre note situate în intervalul 9-10). Felicitări şi succes la proba de matematică din data de
12.05.2010! Pentru detalii, urmăriţi pagina Evaluare clasa a VIII-a.
06.05.2010 - Au fost stabilite codurile pentru clasele a IX-a oferite de CNGL în anul şcolar 2010/2011. Consultaţi pagina
Admitere.
05.05.2010 - În perioada 28-30.05.2010 se organizează Zilele Porţilor Deschise. Urmăriţi această pagină pentru informaţii
referitoare la programul evenimentului.
03.05.2010 - Mâine, 04.05.2010 începe Evaluarea naţională la clasa a VIII-a. Prima probă este la limba şi literatura română şi
se desfăşoară cu începere de la ora 12.00. Elevii vor fi prezenţi în clase, conform repartiţiei afişate, la ora 11.30. În data de
12.05.2010 va avea loc proba la matematică. Vă dorim succes!
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19.03.2010 - În perioada 19-21.03.2010 va avea loc a XI-a Ediţie a Concursului Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr”
- organizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Asociaţiunea ASTRA, Filiala SSMR Sibiu şi Departamentul de
Matematică al Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. Concursul este sprijinit şi în acest an de Consiliul Judeţean Sibiu.
18.03.2010 - În perioada 18-27.03.2010 va avea loc în cadrul proiectului Comenius YELLOW vizita elevilor şi profesorilor de la
Istituto Comprensivo di Resana la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Cei 10 elevi din Italia şi profesorii Laura Orlando şi
Mauro Stocco vor participa la activităţi de proiect, activităţi didactice şi cultural-artistice (programul vizitei:
Vizita_YELLOW_CNGL_2010.pdf). Vineri, 26.03.2010 ora 12.00, elevii români şi italieni participanţi la proiect vor prezenta în
limba română piesa de teatru „Nu doar un singur prieten bun!” - rezultat al colaborării pe parcursul vizitei de proiect.
18.03.2010 - În perioada 19-21.03.2010 va avea loc a XI-a ediţie a Concursului Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr”
(detalii pe pagina Concursuri „Gheorghe Lazăr”). Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 21.03.2010 ora 9.30 în Sala de
Festivităţi „Emil Cioran” de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Succes participanţilor!
09.03.2010 - Festivitate de decernare a plachetei de recunoaştere oficială a apartenenţei Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”
la reţeaua de şcoli PASCH. Festivitatea, organizată sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe din Republica Federală
Germania, a fost onorată de prezenţa Excelenţei Sale domnul Thomas Gerlach, Consulul General al Germaniei, a doamnei
prof. Christine Manta-Klemens, Inspector Şcolar General Adjunct şi a doamnei Anita Pavel, director FDGR, membru Consiliul
Local Sibiu, membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”. Placheta PASCH a fost înmânată de
domnul Hubert Gronen, consultant de specialitate ZfA, în prezenţa catedrei de limba germană şi a elevilor candidaţi la
obţinerea DSD. Imagini de la festivitate: PASCH_2010. Evenimentul a fost prezentat în Hermannstadter Zeitung nr.
2173/12.03.2010
06.03.2010 - Manifestarea „Centenar +1 Eugene Ionesco” în ziarul Tribuna: [click aici]
05.03.2010 - Astăzi, cu începere de la ora 12.00, va avea loc în Sala de Festivităţi „Emil Cioran” manifestarea cultural-artistică
dedicată dramaturgului francez de origine română Eugene Ionesco. Manifestarea este organizată în cadrul colaborării
tradiţionale dintre şcoala noastră şi Asociaţiunea ASTRA şi este onorată de prezenţa profesorilor şi elevilor de la Liceul Teoretic
„Gheorghe Asachi” din Chişinău, Republica Moldova - aflaţi în vizită la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în cadrul proiectului
„Cetăţean European al Mileniului III”. Invitaţia şi programul manifestării: Centenar_EIonesco.pdf
04.03.2010 - În perioads 04-07.03.2010 se derulează la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” vizita profesorilor şi elevilor de la
Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chişinău, Republica Moldova - în cadrul proiectului „Cetăţean European al Mileniului III”
iniţiat din acest an şcolar de şcoala noastră. Proiectul „Cetăţean European al Mileniului III” va avea în curând o pagină dedicată
în cadrul secţiunii pentru proiecte autofinanţate - vă rugăm reveniţi. Le urăm bun-venit colegilor profesori şi elevilor din
Republica Moldova şi le dorim să petreacă momente frumoase alături de prietenii lor din Colegiul Naţional „Gheorghe
Lazăr”!
04.03.2010 - Cupa „Gheorghe Lazăr” la schi alpin se amână până în data de 13.03.2010.
04.03.2010 - În această sămptămână s-a stabilit la nivelul catedrelor de specialitate şi a fost discutat şi aprobat în Consiliul
Profesoral şi în Consiliul de Administraţie proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul şcolar 2010/2011. Lista orelor
vacante/rezervate şi regimul de ocupare propus/stabilit pentru anul şcolar viitor va fi afişată la sediul Colegiului
Naţional „Gheorghe Lazăr” şi în pagina Consiliul Profesoral - după confirmarea necesară din partea Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sibiu, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.
25.02.2010 - Datorita vremii nefavorabile, Cupa „Gheorghe Lazăr” la schi alpin se amână din data de 27.02.2010 până în
data de 06.03.2010. Vă rugăm urmăriţi această pagină în perioada 3-4.03.2010 pentru confirmare. Mulţumim pentru înţelegere!
22.02.2010 - A fost adăugată şi este în curs de completare/actualizare pagina dedicată concursurilor organizate de Colegiul
Naţional „Gheorghe Lazăr”. Vă rugăm urmăriţi pagina respectivă pentru informaţii actuale privind Concursul Interjudeţean de
Matematică „Gheorghe Lazăr” şi Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”
20.01.2010 - Mediile pe semestrul I se vor încheia până în data de 28.01.2010. Consiliul Profesoral pentru încheierea situaţiei la
învăţătură şi purtare pe semestrul I va avea loc în data de 29.01.2010, ora 11.00. Vineri, 29.01.2010, în intervalul 08.00 10.50 toate clasele au ore de dirigenţie (comunicare medii semestrul I, situaţii la purtare, curăţenie în săli).
04-08.01.2010 - Consiliul de Administraţie, şefii de catedre şi conducerea CNGL au analizat situaţia cheltuielilor de personal din
perspectiva finanţării pe baza costurilor standard pe elev (HG nr. 1618/2009).
Conducerea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” urează tuturor elevilor, profesorilor, personalului şi partenerilor
La mulţi ani!
29.12.2009 - În data de 04.01.2010, ora 11.00 va avea loc şedinţa Consiliului de Administraţie pentru aprobarea Comisiei de
Bacalaureat care răspunde de organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.
22.12.2009 - În data de 28.12.2009, orele 10.00 - 14.00 se va face plata abonamentelor pentru elevii navetişti. Vă rugăm să
veniţi la şcoală (la d-na administrator) pentru ridicarea banilor.
09.12.2009 - Vacanţa de iarnă începe din data de 12.12.2009 şi se încheie în data de 03.01.2010.
07.12.2009 - Conform dispoziţiilor Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu şi Ministerului Sănătăţii Publice, pentru reducerea
pericolului răspândirii gripei A/H1N1 se suspendă orice fel de activitate care implică grupuri de elevi peste efectivul
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unei clase. Simpozionul „Eugen Ionescu” planificat pentru vineri, 11.12.2009, ora 12 se amână până la o dată care va fi
anunţată ulterior. Serbări de Crăciun se vor organiza strict la nivelul clasei, fără participarea părinţilor sau a altor persoane din
afara şcolii şi fără a strânge grupuri de elevi din clase diferite. Regretăm aceste restricţii - dar sunt necesare pentru
protejarea elevilor şi profesorilor şcolii.
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