Înscrierea în clasa a V-a
Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Scoala
Gimnaziala Radu Selejan Sibiu . Pentru anul şcolar 2018/2019, Scoala Gimnaziala Radu Selejan
Sibiu are aprobate în planul de şcolarizare o clasă de a V-a. pentru cele doua clase de a IV-a din
anul scolar 2017-2018 se asigură pregătire intensivă în limba engleză. Limba modernă II este
limba franceză. Toate clasele de primar și gimnaziu din școala Gimnazială ”Radu Selejan
” Sibiu studiază cu program de dimineaţă.

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2018/2019 REACTUALIZAT
Cele mai importante informații și date sunt cuprinse și în
documentul: Info_inscriere_clasa_V_2018_2019.pdf]
Perioada de înscriere: 21.05.2018 - 08.06.2018
Acte necesare pentru înscriere:
- cerere de înscriere, conform formularului: Cerere de inscriere clasa a V-a 2018-2019.pdf (se
poate obţine tipărit de la Secretariat);
- copie după certificatul de naştere;
Actele se depun la secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09:00 14:00.
Notă: În cererea de înscriere se solicită precizarea manualelor de limba engleză datorită
prevederilor din Anexa 2 la OMEN 4797/2017. Informațiile solicitate le puteți obține de la
unitatea de învățământ unde a studiat în clasele III-IV fiica/fiul dumneavoastră. În cazul în care
nu sunt precizate informațiile despre manuale, fiica/fiul dumneavoastră va decide în timpul
probei orale de limba engleză din ce set extrage biletul (vedeți precizările subliniate la conținutul
Testului de competențe lingvistice în limba engleză).
Condiții:
• Toți elevii care solicită înscrierea în clasa a-V-a în anul școlar 2018-2019 la Școala
Gimnazială ”Radu Selejan” Sibiu vor susține un Test de competențe lingvistice în limba
engleză 9scris și oral) eliminatoriu. Rezultatul testului se exprimă prin ”admis” sau
”respins”.
Detalii privind Testul de competențe lingvistice în limba engleză (vezi graficul)
Data: Vineri 15.06.2018, ora 14.00- proba scrisă ; Elevii se vor prezenta la ora 13.30 însoțiți de un părinte
(intrarea în săli se va face până la ora 14.00)
Sâmbătă: 16.06.2018 , ora 10.00- proba orală

Eventualele contestații la proba scrisă se depun 15.06.2018, după publicarea rezultatelor în
intervalul orar 18.00-20.00
- Repartiția elevilor pe săli:
- Proba scrisă (se actualizează după finalizarea înscrierilor)
- Proba orală (se actualizează după finalizarea înscrierilor)

Conținut (citat din Anexa 2 la OMEN 4797/2017):
Proba orală
a) Etapa I - lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză. Textul înscris pe biletul de
testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IVa. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul
de testare, răspunsuri care să dovedească înţelegerea globală şi detaliată a textului.
b) Etapa a II-a - realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre
membrii comisiei drept moderator. Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
- pentru etapa I - un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de
Ministerul Educaţiei Naţionale) conţinând fiecare un text de 50-75 de cuvinte şi 2-3 întrebări de
verificare a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul
de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă doreşte, din setul care
corespunde altui manual;
- pentru etapa a II-a - un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate
cu programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag
un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin
în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia.
Proba scrisă
- timp de lucru - 1 oră. Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o
temă dată şi care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor
funcţii/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a IIIa şi a IV-a.”
- Alte informații importante pentru elevi și părinți:
- Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris
- La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră
- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de
comunicare
- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
- Este interzis accesul părinților în săli

