PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Colegiul Național „Al.I.Cuza”
Focșani

PRIVIND ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A
V-A, AN ȘCOLAR 2021-2022
COD: PO-81

EDIŢIA: 1
REVIZIA: 2
EXEMPLAR NR: 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND
ADMITEREA ELEVILOR
ÎN CLASA a V-a,
AN ȘCOLAR 2021 - 2022
COD: PO-81
EDIŢIA: 1

REVIZIA: 2

Revizuită şi aprobată prin
Hotărârea Consiliului de administraţie
din 13.04.2022
PREŞEDINTE, PROF. SĂNDULESCU ANDREEA

1

DATA: 13.04.2022

EDIŢIA: 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Colegiul Național „Al.I.Cuza”
Focșani

REVIZIA: 2

PRIVIND ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A
V-A, AN ȘCOLAR 2021-2022
COD: PO-81

EXEMPLAR NR: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției procedurii documentate
Nr.
crt.
0
1.1
1.2
1.3

Elemente privind
responsabilii
/operaţiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Numele
și
prenumele
2
Ciovirta Lucian Elvis
Cucu Iulia Alina
Săndulescu Andreea
Raluca

Funcţia
3
Informatician, ARACIP
Director adjunct
Director, președinte CA

Data

Semnătura

4
10.04.2022
11.04.2022
13.04.2022

5

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii documentate
Nr.
crt.
0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ediţia/Revizia
în
cadrul ediţiei
1
Ediţia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3
Revizia 4

Componenta
revizuită

Modalitatea
reviziei

2
x
X
X

3
x
x
x

Data la care se aplică
prevederile ediţiei sau
reviziei ediţiei
4

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției
procedurii documentate
Nr.
crt.

Scopul
difuzării

Ex.
nr.

3.1
3.2

0
Aplicare
Aplicare

1
1
1

3.3

Informare

1

3.4

Arhivare

1

Comisie/
Compartiment/
Serviciu

2
Secretariat
Comisie de
admitere
Site-ul colegiului,
avizier
Secretariat

Funcţia

3
Secretar șef
Președinte
comisie
Părinți, elevi

Numele și
prenumele

4
Ploscaru Cristina
Cucu Iulia Alina

Data primirii

5

Semnătura

6

Ploscaru Cristina

4. Scopul procedurii:
Scopul procedurii este reglementarea organizării și desfășurării examenului de admitere în clasa a V-a, an
școlar 2021-2022, la Colegiul National AL. I. Cuza, Focșani, în baza legislației în vigoare.
5. Domeniul de aplicare:
Se aplică de către compartimentul secretariat, director și membrii comisiei de admitere în clasa a V-a,
nominalizați prin decizie de către directorul unității și aprobată în Consiliul de administrație.
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6. Documentele de referinţă:
 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5447/2020 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare
 Regulamentul Intern, 6613/10.11.2021
 Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Al. I. Cuza”, nr. 6594/ 10.11.2021
 Adresă M.E.C. nr. 2555/27.04.2021
 Decizia de numire a comisiei de examen
7. Definiții ale termenilor
Nr.
crt.
1
2
3

Termenul

Definiția și/sau după caz actul care definește termenul

Procedură operațională

Prezentarea formalizată, în scris a tuturor pașilor ce trebuie
urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat
în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
Forma inițială sau actualizată după caz a unei proceduri
operaționale, aprobată și difuzată.
Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz a uneia sau mai multor componente ale
unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost
aprobate și difuzate.

Ediția unei proceduri
operaționale
Revizia în cadrul unei ediții

8. Descrierea procedurii:
a) Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru clasa a V-a, an școlar 2022-2023: două
clase cu un efectiv de 26 elevi/clasă
b) Aprobarea planului de școlarizare pentru clasa a V-a, an școlar 2022-2023 de către I.S.J. Vrancea
c) Stabilirea perioadei de înscriere, a documentelor necesare înscrierii, a probelor de examen, a
calendarului probelor de examen;
d) Emiterea deciziei privind componența comisiei de organizare și desfășurare a examenului de
admitere în clasa a V-a (președinte, membri, secretar, asistenți, profesori care vor elabora
subiecte, profesori evaluatori, profesori evaluatori în cazul contestațiilor);
e) Înscrierea candidaților;
 Se va realiza fizic la secretariatul colegiului
 Documentele pentru înscriere sunt:
 cerere de înscriere tip, descărcată de pe site-ul școlii adresată conducătorului
unității,
 copie carnet de note (paginile de început și paginile cu situația școlară
anuală/semestrială, clasele 0-III și semestrul I, clasa a IV-a),
f) Constituirea formațiunilor de elevi pentru cele două clase a V-a
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SITUAȚIA A – numărul elevilor înscriși este mai mic sau egal cu 52 (numărul de locuri)
Etape:
 Elevii vor depune cerere la secretariat în care vor menționa clasa în care doresc să se înscrie (A,
B)
 În cazul în care numărul de cereri este mai mare la o clasă decât numărul de locuri, departajarea
se va face după criterii ce vor fi stabilite ulterior de către Consiliul de Administrație
 Frații gemeni vor fi repartizați în aceeași clasă
SITUAȚIA B - numărul elevilor înscriși este mai mare decât 52 (numărul de locuri)
Etape:














se vor organiza întâlniri cu elevii înscriși
pe site-ul liceului se va publica un model de subiect
Se organizează test de departajare conform calendarului aprobat în Consiliul de administrație
Se asigură logistica necesară desfășurării examenului (tipizate, copiatoare, hârtie, dosare,
etichete, plicuri etc.);
Se repartizează candidații în sălile de clasă în ordine alfabetică
Se pregătesc mapele pentru fiecare sală de examen: declarații, angajamente de confidențialitate,
fișe de atribuții, liste de prezență elevi, borderou instruire elevi, borderou primire subiect,
borderou predare lucrări, tipizate, ciorne, etichete, etc.
Se aplică testele de departajare care vor conține subiecte de limba română și matematică, cu
durata de 60 minute pentru fiecare disciplină, cu pauză de 15 între probe. Subiectele vor fi
elaborate din materia claselor I-IV.
Se evaluează lucrările scrise de către profesorii evaluatori pe baza baremului de corectare
Se afișează rezultatele în ordinea descrescătoare a mediilor
Se rezolvă eventualele contestații și se afișează rezultatele finale
Se vor constitui formațiunile de studiu ( a V-a A, a V-a B) pe baza opțiunilor exprimate în cererea
de înscriere în clasa a V-a.
Dacă numărul de solicitări pentru o clasă este mai mare decât numărul de locuri (26),
repartizarea în clasa respectivă se va face pe baza mediei obținute de elev la testul de
departajare.
Frații gemeni vor fi repartizați în aceeași clasă.

g) După constituirea formațiunilor, înscrierea în anul școlar 2022-2023, se va face fizic la
secretariatul colegiului.
h) CALENDAR ADMITERE CLASA a V-a , pentru înscriere în ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5
6
7

ETAPA
Înscriere pentru admitere în clasa a V-a
Întâlniri cu elevii înscriși
Test de departajare
Afișare rezultate înainte de contestații
Depunerea contestațiilor
Rezolvarea contestațiilor și afișare
rezultate finale
Înscrierea în anul școlar 2022 - 2023

DATA
3 – 20 mai 2022
7 mai 2022
4 iunie 2022
4 iunie 2022
6 iunie 2022; între orele 13.00 -15.00
7 iunie 2022; ora 16.00
27 iunie – 8 iulie 2022

4
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