Anul şcolar 2010/2011
14.07.2011 - Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi în clasa a IX-a la CNGL (Inscriere clasa IX 2011-2012.pdf):
- Perioada: 15.07.2011 - 25.07.2011
- Program: în zilele lucrătoare, intervalull 09.00 - 15.00
- Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
1. cererea de înscriere;
2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
4. foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
5. fişa medicală.
Atenţie! Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere în perioada 15.07.2011 - 25.07.2011, se consideră retraşi, iar
locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către
comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase
libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
Baza legală: art. 53 din ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
13.07.2011 - Rezultatele admiterii în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2011/2012:
1. Toate cele 210 locuri oferite pentru clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” au fost ocupate în prima etapă
de repartiţie
2. Mediile de admitere în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2011/2012 au fost următoarele:
- matematică informatică intensiv informatică (60 de locuri): 10,00 - 8,69
- ştiinţe ale naturii bilingv engleză (60 de locuri): 9,97 - 9,29
- ştiinţe ale naturii (90 de locuri): 9,90 - 8,74
3. Numărul de absolvenţi CNGL de clasa a VIII-a admişi în clasa a IX-a la CNGL: 38 din 51 (75%)
4. Listele candidaţilor admişi în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pentru anul şcolar 2011/2012:
- matematică informatică intensiv informatică: Admisi_Mate_Info_2011_2012.pdf
- ştiinţe ale naturii bilingv engleză: Admisi_Stiinte_Bilingv_2011_2012.pdf
- ştiinţe ale naturii: Admisi_Stiinte_2011_2012.pdf
Felicitări şi succes elevilor admişi în clasa a IX-a la CNGL!
03.07.2011 - Rezultatele Examenului de Bacalaureat înainte de contestaţii: Rezultate BAC 2011.pdf
30.06.2011 - Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” se află pe prima poziţie în ierarhia şcolilor sibiene realizată pe baza
rezultatelor obţinute de absolvenţii claselor a VIII-a la Evaluare naţională: Ierarhie Evaluare nationala 2011.pdf
Felicitări absolvenţilor şi profesorilor nostri!
28.06.2011 - Fişele de înscriere în clasa a IX-a se completează în data de 30.06.2011, conform planificării din fişierul următor:
Planificare orara completare fise inscriere 2011.pdf. Vă rugăm respectaţi orele indicate. Succes!
24.06.2011 - Rezultatele la Evaluare naţională clasa a VIII-a înainte de contestaţii:Rezultate_Evaluare_Nationala_2011.pdf.
Eventualele contestaţii se depun pe discipline la Secretariatul CNGL, astăzi, 24.06.2011, în intervalul 14.00 - 18.00.
23.06.2011 - Au fost afişate toate rezultatele la probele de competenţe lingvistice şi digitale. Urmăriţi pagina Bacalaureat.
20.06.2011 - Rezultatele testului de înscriere în clasa a V-a: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf
16.06.2011 - Situaţia înscrierilor pentru clasa a V-a:
- Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite
- Se organizează test de departajare sâmbătă, 18.06.2011, ora 09.00 - 11.00. Elevii vor fi prezenţi la ora 08.30
- Sălile de examen sunt 46 şi 47, etaj I, corpul principal de clădire
- Accesul în clădire se face prin intrarea principală (nu prin curte)
- Accesul părinţilor în clădire este permis numai până la începerea probei. Părinţii pot aştepta în curte
- Testul este structurat astfel:
- limba română - 09.00 - 09.50
- matematică - 10.00 - 10.50
Atenţie! Părinţii elevilor care doresc să concureze pe baza rezultatelor obţinute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”
trebuie să înregistreze o cerere scrisă la secretariat, cel mai târziu până vineri, 17.06.2011, ora 12.00. Aceşti elevi nu se
mai prezintă la testul de departajare.
Atenţie! Elevii care nu se prezintă la testul de departajare, cu excepţia celor pentru care părinţii au cerut în scris să
concureze pe baza rezultatelor obţinute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, sunt consideraţi retraşi şi nu vor fi
înscrişi în clasa a V-a la CNGL în anul şcolar 2011/2012.
Vă dorim succes!
15.06.2011 - Au fost actualizate informaţiile privind Evaluarea Naţională 2011 la clasa a VIII-a. Consultaţi pagina Evaluare clasa
a VIII-a.
14.06.2011 - Au fost afişate rezultatele la proba A şi cele de la proba D - candidaţii de vineri, 10.06.2011. Au fost afişate
informaţiile pentru proba C - competenţe lingvistice limbă modernă. Consultaţi pagina Bacalaureat
07.06.2011 - Au fost afişate informaţiile pentru proba D - competenţe digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2011.
Consultaţi pagina Bacalaureat
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01.06.2011 - Au fost afişate informaţiile pentru proba A - competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română din cadrul
examenului de Bacalaureat 2011. Consultaţi pagina Bacalaureat
8.05.2011 - În zilele de 27.05.2011 şi 04-05.06.2011, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, în colaborare cu Asociaţiunea
ASTRA organizează Zilele Porţilor Deschise CNGL - ediţia 2011. Evenimentul este dedicat elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice şi tuturor celor interesaţi de activităţile şi rezultatele şcolii noastre. Elevii şi părinţii elevilor de clasa a IV-a şi a VIII-a din
orice unitate de învăţământ din Sibiu interesaţi de continuarea studiilor la CNGL sunt invitaţi să participe la prezentarea Ofertei
educaţionale CNGL 2011/2012, vineri, 27.05.2011, ora 14.00, în Sala de Festivităţi. Documente de interes:
<> Program general: Program Porti Deschise CNGL 2011.pdf
<> Activităţi, sesiuni de comunicări, concursuri etc.: Program comunicari Porti Deschise 2011.pdf
<> Oferta educaţională CNGL 2011/2012: Oferta educationala CNGL 2011-2012.pdf
09.05.2011 - CNGL organizează în colaborare cu Asociaţiunea ASTRA, în data de 11.05.2011, ora 12.00, Centrul de
Documentare şi Informare CNGL, manifestarea dedicată marelui gânditor român Emil Cioran, fost elev al Colegiului Naţional
„Gheorghe Lazăr”, intitulată „Emil Cioran - 100 de ani de la naştere”. Detalii în fişierul ataşat: Invitatie-program Emil Cioran.pdf
04.05.2011 - Fulbright Educational Advising Centre organizează în 06.05.2011 seminarul interactiv „Studii universitare în SUA,
cu burse din partea universităţilor americane”. Informaţiile sunt adresate elevilor din clasele X-XI/XII interesaţi de continuarea
studiilor în SUA. Detaliile activităţii în fisierul atasat: Seminar Fulbright 2011.pdf
28.03.2011 - Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu organizează în 30.03.2011
prezentarea ofertei educaţionale pentru anul universitar 2011/2012. Informaţiile sunt adresate elevilor din clasele a XI-a şi a XIIa interesaţi de continuarea studiilor în domeniu. Detaliile activităţii în fişierul ataşat: Inginerie ULB 2011.pdf
21.02.2011 - Au fost actualizate informaţiile privind concursurile organizate de CNGL în semestrul II - urmăriţi pagina Concursuri
„Gheorghe Lazăr”.
04.01.2011 - Începând cu data de 05.01.2011, se revine la orarul normal (orarul valabil până în 10.12.2010).
Conducerea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” urează tuturor elevilor, profesorilor, personalului şi partenerilor
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
21.12.2010 - Vacanţa de iarnă: miercuri, 22.12.2010 - marţi, 04.01.2011. Vă rugăm urmăriţi această pagină pentru eventuale
anunţuri privind orarul.
07.12.2010 - În data de 09.12.2010, ora 17.00, are loc în CDI întâlnirea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. Sunt invitaţi să
participe toţi preşedinţii comitetelor de părinţi pe clase. Invitaţia de participare şi ordinea de zi a întâlnirii în fişierul următor:
Convocare CRP 2010.pdf
23.11.2010 - În perioada 26-30.11.2010 are loc Cupa „1 Decembrie” la şah - competiţie tradională organizată pentru elevii
CNGL cu ocazia Zilei Naţionale a României. Pentru detalii consultaţi programul: Cupa 1 Decembrie sah 2010.pdf
22.11.2010 - În fiecare zi de miercuri, cu excepţia vacanţei şi a zilei de 1 Decembrie, în Sala audio-video de la Centrul de
Documentare şi Informare CNGL are loc de la ora 15.00 Cercul de istorie organizat în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi
Patrimoniu ULB Sibiu şi Colegiul Naţional „Octavian Goga”. Cercul are tematica bazată pe interpretarea de film artistic şi
documentar. Elevii care sunt interesaţi să participe se vor adresa d-nei prof. Teodora Helju.
16.11.2010 - Elevul Radu Hămbăşan din clasa a X-a E a căştigat Premiul de Excelenţă oferit de Rotary Club Sibiu elevului din
Municipiul Sibiu cu cele mai înalte performanţe în anul şcolar 2009/2010 şi în întreaga evoluţie şcolară în domeniile matematică,
fizică, chimie, biologie şi/sau informatică. Premiul în valoare de 10.000 RON a fost decernat în cadrul festivităţii organizate de
Rotary Club Sibiu în data de 15.11.2010 la Hotel Ramada (prezentarea evenimentului în ziarul Tribuna). Felicitări Radu şi
succes în continuare! Mulţumim Rotary Club Sibiu pentru iniţiativa de excepţie!
03.11.2010 - Au fost stabilite şi planificate evenimentele organizate de CNGL în colaborarea cu ASTRA în cadrul Zilelor ASTRA
Sibiu:
- „Absolvenţi de seamă - 3 generaţii” - 26.11.2010, ora 12.00, Sala de Festivităţi „Emil Cioran”. Invitatie-program 3 generatii
2010.pdf
- „Premii Nobel în familia Bohr” - 08.12.2010, ora 13.00, Laboratorul de Fizică. Invitatie-program Bohr 2010.pdf
- „Spiritul lui Mark Twain” - 10.12.2010, ora 12.00, Sala de Festivităţi „Emil Cioran”. Invitatie-program Mark Twain.pdf
13.09.2010 - Au fost actualizate informaţiile pe paginile Admitere, Evaluare clasa a VIII-a şi Bacalaureat. Recomandăm elevilor
de clasa a VIII-a şi a XII-a să consulte aceste pagini!
09.09.2010 - Anul şcolar 2010/2011 începe luni, 13.09.2010. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală
începând cu ora 08.00.
Programul zilei de luni, 13.09.2010:
- 08.00 - 08.30 - Aranjarea claselor în curte sub îndrumarea catedrei de educaţie fizică şi sport şi a profesorilor diriginţi
- 08.30 - 09.30 - Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2010/2011
- 10.00 - 12.00 - Dirigenţie - organizarea claselor şi instruirea elevilor privind drepturile şi obligaţiile prevăzute de
regulamente
- 12.00 - Închierea activităţilor - elevii pleacă acasă
Notă:
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În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
profesorilor diriginţi. Festivitatea de deschidere se organizează în Sala de Festivităţi - cu 5 elevi reprezentanţi din fiecare clasă
desemnaţi de profesorii diriginţi, profesorii care nu au dirigenţie şi părinţii interesaţi să participe.
Consultaţi pagina Clase pentru informaţii privind diriginţii şi sălile de clasă.
Componenţa claselor a V-a:
- Clasa_V_A_2010.pdf
- Clasa_V_B_2010.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> Clasa_IX_A_2010.pdf
<> Clasa_IX_B_2010.pdf
- Ştiinţe ale naturii intensiv germană:
<> Clasa_IX_D_2010.pdf
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> Clasa_IX_E_2010.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> Clasa_IX_G_2010.pdf
<> Clasa_IX_I_2010.pdf
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