ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA

CALENDAR ADMITERE 2017-2018

Data
limită/Perioada
8 MAI
2017

10 MAI
2017

11-31 MAI
2017
12 MAI 2017

18-19 MAI 2017

Evenimentul

Evenimentul pe
scurt

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ
gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale
elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea și corectarea,
după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la
care aceștia sunt asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere.

Pregătirea
Admiterii

Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor
cuprinzând informațiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei
centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului
ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a
VIII-a.

Pregătirea
Admiterii

Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare.

Pregătirea
Admiterii

Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
PROBE DE APTITUDINI - Eliberarea anexelor fișelor de înscriere
pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de
aptitudini.
PROBE VERIFICARE CUNOȘTINȚE LIMBĂ MODERNĂ - Eliberarea
anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care
doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă
modernă.

22-23 MAI 2017

Înscrierea pentru probele de aptitudini /Înscrierea candidaților
pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

24-27 MAI 2017

Desfășurarea probelor de aptitudini / Desfășurarea probelor de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

29 MAI 2017

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini/ probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă.
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă, acolo unde
metodologia permite acest lucru.

31 MAI 2017

6-7 IUNIE 2017

7-8 IUNIE 2017

Afișarea rezultatelor finale, după contestații la probele de
aptitudini /probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care
candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă.
Depunerea de către candidații care au participat la probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă a anexelor fișelor de
înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
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Pregătirea
Admiterii pt.
romi și înv.
special
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă
Probe Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă

Data
limită/Perioada
14 IUNIE
2017

16 IUNIE 2017

3 IULIE
2017

3-5 IULIE
2017
4 IULIE 2017

Evenimentul

Evenimentul pe
scurt

Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial
către comisia de admitere județeană a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIIIa,precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația
neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații
în aplicația informatică centralizată.

Pregătirea
Admiterii

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe
locurile speciale pentru romi

Pregătirea
Admiterii pt.romi
și înv. special

Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei
candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere
cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale
ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu
notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu
mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică
centralizată.
Anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIIIa, prin comunicarea linkului de internet unde se afișează aceasta.
Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să
participe la admitere în alt județ.
Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către
candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut
probe de aptitudini.

Pregătirea
Admiterii

Pregătirea
Admiterii
Probe de
Aptitudini / Probe
Verificare
Cunoștințe Limbă
Modernă

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria
curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii
cursurilor anului școlar 2017—2018
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții
clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții
claselor a VIII-a.
3-6 IULIE
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a
ADMITEREproveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul
ETAPA I
2017
pentru care solicită înscrierea.
Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația
Informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de
4-7 IULIE
calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și
ADMITERElistarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor
ETAPA I
2017
realiza utilizând aplicația informatică centralizată
6-7 IULIE
Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, Admitere pt.romi
2017
utilizând aplicația informatică centralizată
și înv. special
6-8 IULIE
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Admitere pt.romi
2017
utilizând aplicația informatică centralizată
și înv. special
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele
de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului
București, precum și a listei absolvenților care nu participă la
8 IULIE
ADMITERErepartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor
ETAPA I
2017
specifice în aplicația informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de
opțiuni originale la centrul de admitere județean/al mun. București
Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a
12 IULIE
ADMITEREabsolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data
ETAPA I
2017
începerii cursurilor anului școlar 2017—2018
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu
13 IULIE
absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu
ADMITERElocurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din
ETAPA I
2017
județ/municipiul București
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Data
limită/Perioada

Evenimentul

Evenimentul pe
scurt

13-17 IULIE
2017

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au
fost repartizați

Depunere
dosare la liceu
de către
candidați
Transmitere
locuri libere
liceu

Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a
situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților
admiși în această etapă de admitere
Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor
speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a
ADMITERE19-21 IULIE
repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere
ETAPA I –
2017
în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat,
Situații speciale
dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă,
precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2017—2018
Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a
24 IULIE
ADMITEREgraficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de
2017
ETAPA II
limbă modernă ori maternă.
4
Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini
ADMITERESEPTEMBRIE
sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
ETAPA II
2017
5-6
Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de
ADMITERESEPTEMBRIE
limbă modernă sau maternă.
ETAPA II
2017
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au
4-7
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au
ADMITERESEPTEMBRIE
înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat
ETAPA II
2017
situația școlară ulterior etapei anterioare.
Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau
8
nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în
ADMITERESEPTEMBRIE perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația
ETAPA II
școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică
2017
centralizată.

18 IULIE
2017

SECRETAR ȘEF,
FLOȘTOIU DENIS-ADRIANA

DIRECTOR,
PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

______________________________________________________________________________________
EXTRAS din C A L E N D A R U L admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017—2018 – Anexa 1 la Ordinul
M.E.N.C.Ș. nr. 5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul
școlar 2017—2018, modificată prin Ordinul nr. 3794/26.04.2017.
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