ADMITERE 2020
Ce avem de făcut?

Baza legală
Învățământ liceal
• OMEC 4317/21.05.2020 (cu
6 anexe)
• OMEC 5532/11.12.2019
• OMEN 4948/27.08.2019
• Anexa I la OMECTS 4802/2010
(METODOLOGIA)

Învățământ profesional
• OMEC 4326/22.05.2020
• OMEC 4325/22.05.2020
(calendarul)
• Anexa la OMECȘ 5068/2016
(METODOLOGIA)
• OMEN 3556/2017 pentru dual
• procedurile de admitere
revizuite

De unde ne informăm?
• Monitorul Oficial al României
• Site-ul MEC
• Site-ul și FORUM-ul ISJ Arad

Contact cu părinții
• preferabil online (prin telefon, email, conferință etc.)
• acțiuni față-n-față: doar în bază de programare prealabilă
• respectarea măsurilor de distanțare și cele sanitare impuse de
autorități
• documente depuse online (scanate)
• asigurarea de șanse egale pentru cei bolnavi, inclusiv pentru
cei izolați
(vezi anexa 6 la OMEC 4317)
Perioada 2 – 12 iunie: instruirea părinților și a elevilor

Cine se ocupă de admiterea
absolvenților de clasa a VIII-a?
• Art.16. (1) Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ
gimnazial este alcătuită din:
• a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de
învăţământ;
• b) secretar – secretarul şef sau secretarul unităţii de
învăţământ;
• c) membri – diriginţii claselor a VIII-a, alte cadre didactice,
informaticieni, secretare etc.
Anexa I la OMECTS 4802/2010

Ce atribuții are comisia de înscrire?
• Art 16 (2): de la a) la p)
• în plus, din OMEC 4317:
Art 61

- stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de
verificare a cunoștințelor de limbă modernă
- semnarea și ștampilarea anexelor fișelor de înscriere
- completarea și eliberarea fișelor de înscriere, inclusiv pentru
învățământul profesional (și transmiterea acestora spre liceele care
organizează învățământ profesional și/sau dual)
(vezi anexele 3 și 4 la OMEC 4317)

Toate unitățile de învățământ cu ciclu gimnazial și cu PJ sunt și centre de
înscriere!

Care sunt noutățile legate de probele
de aptitudini?
• sunt reglementate de anexa 3 la OMEC 4317
• mediile finale de admitere: anexa 2 la OMEC 4317
• note doar la profilul artistic, sportiv și teologic (dar calculate
diferit!)
• admis/respins la profilul pedagogic
• apare până în 2 iunie fișa de aptitudini (pentru profilul
pedagogic)
• Regulamentul intern al unității școlare – în cazul profilului
teologic (acceptat cu declarație de către elev și părinte) +
grafic postat pe site-ul școlii

Cum se întâmplă proba de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă?
• este necesară admiterii în clasele cu predare în regim biling
• recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute pe
parcursul ciclului gimnazial (Anexa 4 la OMEC 4317)
• comisia de înscriere din gimnaziul de proveniență
• sunt prevăzute mai multe situații în solicitarea recunoașterii
sau a echivalării, prezentate în anexele A,B,C,D (ale anexei 4)
• rezultatele probei de verificare a cunoștințelor se afișează în
12 iunie
• procedura este valabilă și în cazul elevilor care vor să fie
admiși la clasele cu studiul intensiv al unei limbi moderne

Cum se întâmplă proba de verificare a
cunoștințelor de limbă maternă?
• este necesară admiterii în clasele cu limba de predare în limba
unei minorități (maghiară, germană, slovacă), dacă
absolventul nu a studiat în gimnaziu în respectiva limbă
• probă orală susținută online (în cele 3 licee în cauză),
apreciată cu notă, trecută pe anexa fișei de înscriere
• anexa fișei de înscriere se trimite, în aceste cazuri, de la
școala gimnazială absolvită la una din aceste 3 licee

Ce urmează în ziele următoare?
• finalizarea broșurilor (IȘJ)
• elaborarea procedurii privind proba orală online la limba
maternă (IȘJ)
• numirea, prin decizie internă, a comisiilor de înscriere,
stabilirea clară a responsabilităților diriginților
• elaborarea de proceduri interne (după caz)
• informarea părinților și a elevilor prin postarea tuturor
informațiilor oficiale pe site-ul școlii și la avizier
• înscrierea elevilor la probele de aptitudini și/sau de limbă
modernă și maternă (unitățile de învățământ)
• organizarea instruirilor pentru elevi și părinți (unitățile de
învățământ)

• Completarea anexelor fișelor de înscriere și
eliberarea/transmiterea acestora (eliberăm elevului, sau
trimitem direct spre liceele vocaționale solicitate?)
UNUI ELEV I SE ÎNTOCMEȘTE ȘI I SE ELIBEREAZĂ O SINGURĂ
ANEXĂ NECESARĂ LA PROBELE DE APTITUDINI!!!
• rezultatul echivalării cunoștințelor de limbă modernă sau
maternă se face în perioada 9 – 12 iunie 2020 și se poate
consemna pe anexa fișei de înscriere după reprimirea acesteia
de la liceul vocațional (unde elevul a susținjut probe de
aptitudini)

Perioada 2 - 12 iunie 2020
• instruiri cu elevii și părinții
• crearea pe site a unei secțiuni dedicate învățământului
profesional
• derularea „Săptămânii meseriilor”
• înscrierea pentru probele de aptitudini și de verificarea a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (inclusiv a
elevilor care se vor înscrie în învățământul profesional)
• desfășurarea probelor de aptitudini și a celor de verificare a
cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

