Anul şcolar 2013/2014
16.07.2014 - În atenția elevilor admiși în clasa a IX-a la CNGL:
- Lista elevilor admiși: Admitere_IX_CNGL.pdf
- Informații privind înscrierea: INFO_Inscriere_IX.pdf
- Fișa de exprimare a opțiunilor (elevi admiși la științe ale naturii, cod 102): Fisa_optiuni_SN.pdf
- Detalii suplimentare: pagina Admitere clasa a IX-a
Felicitări și succes!
27.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a VIII-a
Rezultate la Evaluarea națională (click dreapta + save link as... + deschidere din locația unde a fost salvat documentul):
- Rezultate_ENVIII_1.pdf
- Rezultate_ENVIII_2.pdf
Eventualele contestații:
- se depun pentru fiecare disciplină separat
- se depun la Secretariatul CNGL, astăzi, 27.06.2014, până la ora 20:00
- se depun utilizând formularul tipizat de la Secretariatul CNGL
Felicitări și succes la admiterea în liceu!
25.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
Rezultate la proba C:
- Clasa a XII a A: Rezultate_Proba_C_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Rezultate_Proba_C_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Rezultate_Proba_C_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Rezultate_Proba_C_12_E.pdf
- Clasa a XII-a G: Rezultate_Proba_C_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Rezultate_Proba_C_12_I.pdf
Felicitări și succes în continuare!
24.06.2014 - Înscriere clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015
Rezultate finale: Rezultate_finale_V_2014.pdf
Felicitări și succes!
21.06.2014 - Înscriere clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015
Rezultate provizorii în ordinea descrescătoare a celei mai mari note obținute: Clasa_V_Rezultate_provizorii.pdf
În tabelul anexat, în ultima coloană, este precizată nota cea mai mare obținută de fiecare elev, după cum urmează:
- Pentru elevii care au participat numai la testul de sâmbătă, 21.06.2014, aceasta coincide cu punctajul obținut la test.
- Pentru elevii care a participat atât la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, cât și la testul de sâmbătă, 21.06.2014, aceasta
coincide cu punctajul cel mai mare obținut la cele două evaluări.
- Pentru elevii care au solicitat anterior organizării testului de sâmbătă, 21.06.2014, recunoașterea rezultatelor obținute la
Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, aceasta coincide cu punctajul obținut la concurs (acești elevi nu au mai participat la test).
Rezultatele definitive se afișează marți, 24.06.2014. Părinții elevilor care au participat atât la Concursul „Gheorghe Lazăr
Junior”, cât și la testul de sâmbătă, 21.06.2014, sunt rugați să se prezinte luni, 23.06.2014, în intervalul 09:00-14:00 la
secretariat pentru a înregistra cererea privind nota cu care doresc să candideze copiii lor. După validarea acestor cereri se
vor stabili rezultatele definitive.
Felicitări pentru rezultate tuturor participanților!
20.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a VIII-a
- Informare privind organizarea Evaluării naționale: INFO_Organizare_EN_VIII.pdf
- Informare privind rezultatele și contestațiile la Evaluarea națională: INFO_Rezultate_EN_VIII.pdf
- Repartiția candidaților pe săli:
- Limba și literatura română, LUNI, 23.06.2014, ORA 08:30: Repartitie_ROMANA_EN_VIII.pdf
- Matematică, MIERCURI, 25.06.2014, ORA 08:30: Repartitie_MATE_EN_VIII.pdf
În atenţia candidaţilor:
- Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00 şi durează 120 minute
- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris:
<> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării
<> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică. Toate desenele se fac cu creion cu
mină neagră.
- Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau
comunicare
- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei
1 (unu)
- Sălile de examen sunt supravegheate video.
Succes!
20.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
C. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
- Date:
- proba de înțelegere a unui text audiat și în continuare proba

scrisă:

LUNI,

23.06.2014

- proba orală: ENGLEZĂ - MARȚI, 24.06.2014; GERMANĂ - MIERCURI, 25.06.2014
- Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba de înţelegere a unui text audiat (ITA) şi proba scrisă:
Clasa
a
XII-a
A: Proba_C_ITA_SCRIS_12_A.pdf
-

Clasa

a

XII-a

B: Proba_C_ITA_SCRIS_12_B.pdf

-

Clasa

a

XII-a

D: Proba_C_ITA_SCRIS_12_D.pdf

-

Clasa

a

XII-a

E: Proba_C_ITA_SCRIS_12_E.pdf

- Clasa a XII-a G: Proba_C_ITA_SCRIS_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Proba_C_ITA_SCRIS_12_I.pdf
Raportați imediat la secretariat sau prin e-mail orice eroare sesizată în listele afișate!
Pentru proba de înțelegere a unui text audiat candidații vor fi prezenți în fața sălilor la ora 11:30 (proba durează 20 de
minute). Pentru proba scrisă candidații vor fi prezenți în fața sălilor la ora 13:00 (proba durează 120 de minute).
NU SE ADMIT ÎNTÂRZIERI. CANDIDAȚII CARE NU RESPECTĂ ORELE ANUNȚATE PIERD DREPTUL DE A MAI SUSȚINE
EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN SESIUNEA IUNIE 2014.
19.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
Rezultate la proba D:
- Clasa a XII a A: Rezultate_Proba_D_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Rezultate_Proba_D_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Rezultate_Proba_D_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Rezultate_Proba_D_12_E.pdf
- Clasa a XII-a G: Rezultate_Proba_D_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Rezultate_Proba_D_12_I.pdf
Felicitări și succes în continuare!
17.06.2014 - Înscriere clasa a V-a
Numărul total de cereri de înscriere în clasa a V-a înregistrat până în prezent: 77
Numărul de locuri oferite: 60
Se organizează test de departajare din limba și literatura română și matematică
Data: 21.06.2014
Ora de prezentare la sală: 08:30
Proba de limba și literatura română: 09:00-09:50
Proba de matematică: 10:00-10:50
Elevii care au participat la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” au dreptul:
- Să solicite recunoașterea punctajului, fără a mai participa la testul de departajare. Cererea se completează
de părinte și
se
înregistrează
la
Secretariatul
CNGL
până VINERI,
20.06.2014.
Model: Cerere_recunoastere_rezultate.pdf
SAU
- Să participe la testul de departajare și să decidă ulterior cu ce punctaj concurează. Cererea se completează
se
înregistrează
la
Secretariatul
CNGL LUNI
23.06.2014,
în
intervalul 09:30-14:00.
de părinte și
Model: Cerere_recunoastere_rezultate.pdf
Rezultatele finale se vor afișa MARȚI, 24.06.2014.

Succes!
16.06.2013 - Rezultate la olimpiade naționale în anul școlar curent: Rezultate_olimpici_CNGL_2013_2014.pdf
Felicitări!
12.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
D. Proba de evaluare a competenţelor digitale:
- Data: 16-17.06.2014
- Locul de desfăşurare: laboratoarele de informatică 3 și 4
- Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:
- Clasa a XII a A: Proba_D_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Proba_D_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Proba_D_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Proba_D_12_E.pdf
- Clasa a XII-a G: Proba_D_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Proba_D_12_I.pdf
În atenția candidaților:
- Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12.30
- Proba de examen începe la ora 13.00 şi se încheie la ora 14.30.
- Repartizarea candidaţilor la calculatoare se face de către profesorii asistenţi.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
- Raportați imediat la secretariat sau prin e-mail orice eroare sesizată în listele afișate!
12.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
Rezultatele la proba A:
- Clasa a XII a A: Rezultate_Proba_A_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Rezultate_Proba_A_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Rezultate_Proba_A_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Rezultate_Proba_A_12_E.pdf
- Clasa a XII-a G: Rezultate_Proba_A_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Rezultate_Proba_A_12_I.pdf
Felicitări și succes în continuare!
09.06.2014 - În atenția absolvenților clasa a XII-a
Proba A. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română:
- Date: 10-12.06.2013
Ora
de
începere: ora
-

Locul

de

desfăşurare: sălile

29,

31

și

32

-

09.00
parter,

corp

- Planificarea candidaților pe zile, săli și ore:
- Clasa a XII-a A: Proba_A_12_A.pdf
- Clasa a XII-a B: Proba_A_12_B.pdf
- Clasa a XII-a D: Proba_A_12_D.pdf
- Clasa a XII-a E: Proba_A_12_E.pdf
- Clasa a XII-a G: Proba_A_12_G.pdf
- Clasa a XII-a I: Proba_A_12_I.pdf
În atenția candidaților:
- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de minute înainte de ora progamată.
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.
- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
Succes!
03.06.2014 - Nu au fost înregistrate contestații la testul de limba engleză. Rezultatele publicate anterior devin finale.
02.06.2014 - Rezultate test limba engleză admitere clasa a IX-a bilingv engleză 2014-2015 înainte de contestații:
- Rezultate_test_engleza.pdf

A

01.06.2014 - Rezultate Concurs „Gheorghe Lazăr Junior”:
- Clasa a III-a: Clasa_III_corectat.pdf
- Clasa a IV-a: Clasa_IV.pdf
- Clasa a V-a: Clasa_V.pdf
- Clasa a VI-a: Clasa_VI.pdf
Felicitări!
27.05.2014 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a. Repartițiile pe săli pentru proba de limba engleză din data
de 28.05.2014:
- Proba scrisă: Repartitie_sali_proba_scrisa_engleza.pdf
- Proba orală: Repartitie_sali_proba_orala_engleza.pdf
Atenție! Pentru proba scrisă candidații vor fi prezenți în săli la ora 11:30. Proba orală începe la ora 14:00. Pentru proba
orală, candidații programați cu începere de la ora 15:00 vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de
ora afișată.
27.05.2014 - Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, în colaborare cu Asociațiunea ASTRA, organizează în perioada
30.05.2014-01.06.2014 Zilele
Porților
Deschise
CNGL
ediția
2014.
Programul
manifestărilor: Zilele_Portilor_Deschise_2014.pdf.
Vă așteptăm cu drag!
23.05.2014 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a. Urmăriți pagina Admitere clasa a IX-a pentru noutăți.
Informații privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba engleză:
Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen
CNGL:
1. Toţi absolvenţii claselor a VIII-a din CNGL sunt înscrişi direct de serviciul Secretariat
2. Perioada şi programul pentru înscriere pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din alte unităţi de învăţământ:
- 26.05.2014 - 27.05.2014, intervalul 09.00 - 15.00
3. Înscrierea se face pe baza anexei la fişa de înscriere eliberată de unitatea de învăţământ absolvită
4. Proba de verificare se organizează în data de 28.05.2014.
5. Repartiţia pe săli (actualizat 27.05.2014):
- Proba scrisă: Repartitie_sali_proba_scrisa_engleza.pdf
- Proba orală: Repartitie_sali_proba_orala_engleza.pdf
Atenție! Pentru proba scrisă candidații vor fi prezenți în săli la ora 11:30. Proba orală începe la ora 14:00. Pentru proba
orală, candidații programați cu începere de la ora 15:00 vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de
ora afișată.
6. Pentru detalii privind organizarea şi conţinutul probei (valabil pentru 2014/2015): Proba_bilingv.pdf
7. Rezultatul este valabil pentru înscrierea în clase bilingv engleză de la orice liceu, indiferent de centrul unde a fost susţinută
proba
8. Rezultatele se afişează în data de 02.06.2014 la sediul CNGL şi pe pagina de internet
9. Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL în data de 02.06.2014, în intervalul 10.00-15.00
10. Nu se admit contestaţii la proba orală
11. Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 03.06.2014 la sediul CNGL şi pe pagina de internet
Succes!
06.05.2014 - În atenția elevilor și părinților - clasa a VI-a:
- Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a: OMEN_3334_2014.pdf
22.03.2014 - Rezultate finale Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”, Ediția a XV-a, 21-23.03.2014:
- Clasa a VII-a: CIGL_2014_CLASA_VII.pdf
- Clasa a VIII-a: CIGL_2014_CLASA_VIII.pdf
- Clasa a IX-a: CIGL_2014_CLASA_IX.pdf
- Clasa a X-a: CIGL_2014_CLASA_X.pdf
- Clasa a XI-a: CIGL_2014_CLASA_XI.pdf
- Clasa a XII-a: CIGL_2014_CLASA_XII.pdf
Festivitatea de premiere are loc mâine, 23.03.2014, cu începere de la ora 9.30 în Sala de Festivități „Emil Cioran” de la
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu. Vă așteptăm cu drag!
Felicitări tuturor participanților!

18.03.2014 - În atenţia diriginţilor şi cadrelor didactice referitor la programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun”:
- Notă de serviciu: 01_Nota_serviciu_Scoala_altfel.pdf
- Document de planificare: 02_Planificare_Scoala_altfel.doc
- Document de planificare profesori (ce excepția profesorilor diriginți): 03_Planificare_Scoala_altfel_profesori.doc
14.03.2014 - Rezultatele simulării probelor scrise Bacalaureat 2014 (ordonare alfabetică pe clase):
- Clasa a XI-a: Rezultate_simulare_BAC_XI.pdf
- Clasa a XII-a: Rezultate_simulare_BAC_XII.pdf
11.03.2014 - În atenția elevilor de clasa a X-a și de clasa a XI-a. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează în
perioada 14-20 iulie 2014 Școala de vară „Alege-ți cariera SMART”. Înscrierea are loc în perioada 03 martie - 5 mai 2014.
Pentru
detalii
consultați
documentul
următor: Invitatie
scoala
de
vara
ULBS
2014.pdf și
pagina http://scoaladevara.ulbsibiu.ro/ro/index.php
11.03.2014 - Rezultate DELF 2014 centrul delocalizat CNGL-Sibiu: Rezultate_DELF_SB_2014.pdf
Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al CIEP - Sevres, Franța, începând din data de 1 ianuarie 2014, orice
cerere de modificare ori de reeditare a unei diplome DELF sau DALF deja editate va fi facturată cu 7 euro. Pentru a
evita astfel de situații, vă rugăm să ridicați atestatele de reușită în termen de 30 de zile de la publicarea oficială a
rezultatelor de la secretariatul IFC (pentru candidații care au susținut examenele la Cluj-Napoca), ori de
la secretariatele liceelor unde au avut loc sesiuni delocalizate, să verificați exactitatea datelor și să semnalați
eventualele erori. IFC nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de ortografiere a numelor, ori pentru datele de
naștere eronate.
IMPORTANT: pe diplome nu apar semnele diacritice!
10.03.2014 - Au fost actualizate informațiile referitoare la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”, Ediția a
XV-a. Urmăriți pagina Concursuri „Gheorghe Lazăr” pentru detalii.
07.03.2014 - Rezultate simulare Evaluare națională: Rezultate_Simulare_Evaluare_Nationala_CNGL.pdf
Statistica rezultatelor obținute de elevii CNGL la simulare Evaluare națională:
- Statistica_Simulare_Evaluare_Nationala_CNGL_Date.pdf
- Statistica_Simulare_Evaluare_Nationala_CNGL_Grafic.pdf
Felicitări elevilor de clasa a VIII-a și profesorilor lor!
05.03.2014 - În atenția elevilor de clasa a XII-a:
- Repartiția pe săli pentru simularea probei E.d) care va avea loc vineri, 07.03.2014:
<> Repartitie_sali_simulare_XII.pdf
- Atenție! Verificați disciplina precizată în tabel. Comunicați imediat la secretariat sau pe mail orice eroare.
- Elevii de clasa a XI-a NU participă la această simulare.
27.02.2014 - În atenția elevilor de clasa a XI-a și de clasa a XII-a:
- Informații privind organizarea simulării probelor examenului de bacalaureat: Info_Simulare_BAC.pdf
- Repartiția pe săli pentru simularea probei de limba și literatura română (luni, 03.03.2014) și a probei de matematică (miercuri,
05.03.2014):
<> Repartitie_sali_simulare_XI_XII.pdf
25.02.2014 - În atenția elevilor de clasa a XI-a și de clasa a XII-a:
În perioada 03-07.03.2014 se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii
claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2013/2014.
Calendar și participare:
- 03.03.2014 - Limba și literatura română - pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
- 05.03.2014 - Matematică - pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
- 07.03.2014 - Proba la alegere a profilului și specializării - NUMAI pentru elevii claselor a XII-a
Prevederi legislative referitoare la organizarea simulării:
- Ordinul ministrului educației naționale: 01_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
- Calendar: 02_Anexa nr. 1_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
- Conținuturi clasa a XI-a: 04_Anexa nr. 3_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
- Conținuturi clasa a XII-a: 05_Anexa nr. 4_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf

Repartiția elevilor pe săli se va afișa cu 1 zi înaintea fiecărei probe - pe site, la avizier și pe ușile sălilor. Elevii se vor prezenta
în săli la ora 08:30. Prezența este obligatorie. Nota obținută la simulare NU se trece în catalog.
Succes!
17.02.2014 - În atenția elevilor de clasa a VIII-a:
- Informații privind organizarea simulării Evaluării naționale: Info_Simulare_EVALUARE_NATIONALA.pdf
- Repartiția elevilor pe săli pentru simularea Evaluării naționale:
<> Repartitie_sali_simulare_ROMANA.pdf
<> Repartitie_sali_simulare_MATE.pdf
- Prevederi legislative referitoare la organizarea simulării:
<> Ordinul ministrului educației naționale: 01_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
<> Calendar: 02_Anexa nr. 1_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
<> Conținuturi pentru simularea Evaluării naționale: 03_Anexa nr. 2_ORDIN_MEN_3076_2014.pdf
Elevii se vor prezenta în săli la ora 08:30.
Succes!
13.02.2014- În atenția candidaților DELF/DALF, sesiunea februarie 2014:
- Lista elevilor înscriși: INSCRIERI_DELF_SB2014.pdf
- Repartiția pe săli:
<> DELF_A1_1_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_A1_2_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_A2_1_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_A2_2_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_A2_3_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_B1_1_SB15FEB2014.pdf
<> DELF_B1_2_SB15FEB2014.pdf
Succes!
12.02.2014 - În atenția candidaților DELF/DALF, sesiunea februarie 2014: Convocare_DELF_Feb2014.pdf
18.01.2014 - Rezultate Concurs Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”: Rezultate_Concurs_AVlaicu_2014.pdf
16.09.2013 - Pe baza rezultatelor la testul de limba franceză/germană a fost stabilită componența definitivă a claselor a IX-a A,
B, D, G:
- IX_A_2013_2014_DEF.pdf - intensiv franceză
- IX_B_2013_2014_DEF.pdf - limba modernă II franceză
- IX_D_2013_2014_DEF.pdf - intensiv germană
- IX_G_2013_2014_DEF.pdf - limba modernă II germană
10.09.2013 - Anul şcolar 2013/2014 începe luni, 16.09.2013. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la ora
08.00.
Repartiţia claselor: Clase_Diriginti_Sali_2013_2014.pdf
Programul zilei de luni, 16.09.2013:
- 08.00 - 09.00 - Aranjarea claselor în curte sub îndrumarea catedrei de educaţie fizică şi sport şi a profesorilor diriginţi
- 09.00 - 10.00 - Festivitatea de deschidere a anului şcolar
- 10.00 - 12.00 - Dirigenţie: organizarea claselor, instructaj regulamente şi examene naţionale
- 12.00 - Încheirea activităţilor - cu excepția elevilor de clasa a IX-a care susțin testul de limba franceză/germană
- 12.00 - 13.00 - Test de limba franceză/germană pentru elevii claselor a IX-a care au optat pentru intensiv
franceză/germană
Notă: În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea
diriginţilor.
Atenţie! Elevii admişi în clasa a IX-a care au optat pentru intensiv franceză (IX A), respectiv intensiv germană (IX D) vor
susţine în data de 16.09.2013 - ora 12.00, un test la limba modernă respectivă. În urma rezultatelor testului, vor fi admişi 28-30
de elevi în fiecare dintre cele două clase. Elevii care nu vor fi admişi în clasele cu predare intensivă franceză/germană vor fi
repartizaţi în clasele a IX-a B (limba modernă II franceză) și a IX-a G (limba modernă II germană). Sălile pentru test se anunță
luni, 16.09.2013.
Lista elevilor care se vor prezenta la testul de limba franceză/germană (conform opțiunii exprimate în scris la înscriere):
- Elevi_Test_Franceza.pdf
- Elevi_Test_Germana.pdf

Documente pentru activitatea de dirigenţie din data de 16.09.2013:
- Nota_diriginti_16.09.2013.pdf
- Program_16.09.2013.pdf
- Extras_Regulament.pdf
- Procedura_situatie_urgenta.pdf
- Reguli_absente_elevi.pdf
- Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf
Componenţa claselor a V-a:
- V_A_2013_2014.pdf
- V_B_2013_2014.pdf
Componenţa claselor a IX-a:
- Ştiinţe ale naturii:
<> IX_A_2013_2014.pdf (intensiv franceză; temporar)
<> IX_B_2013_2014.pdf (limba modernă II franceză; temporar)
<> IX_D_2013_2014.pdf (intensiv germană; temporar)
<> IX_G_2013_2014.pdf (limba modernă II germană; temporar)
Notă: Definitivarea componenţei claselor IX A, IX B, IX D și IX G se va face după testul de franceză/germană din
16.09.2013
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
<> IX_E_2013_2014.pdf
<> IX_F_2013_2014.pdf
- Matematică informatică intensiv informatică:
<> IX_I_2013_2014.pdf

