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Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” 

Str. Gh. Lazăr, nr.2; 

300078, Timișoara 

478/1/25.02.2020 

 

 

              INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

 PRIMAR (CLASELE PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 LA 

 Liceul Teoretic ”N. Lenau”, Timișoara 
 

I. Criterii specifice de departajare 
 

În temeiul prevederilor Cap. VIII, Art. 31 alin.(4) din ordinul MEC nr. 3277/17.02.2020 

privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 

pentru anul școlar 2020-2021, criteriul specific de departajare a copiilor este cunoașterea limbii 

lgermane- limbă de predare la Lic. Teoretic ”N.Lenau”. Criteriul de cunoaștere a limbii germane 

se aplică înaintea criteriilor generale de departajare. 

În temeiul HCA din 12.02.2020, admiterea copiilor în clasa pregătitoare este condiționată de 

promovarea probei de testare, prin care sunt evaluate cunoștințele de limbă germană la nivel 

conversațional. 

Admiterea copiilor în clasa pregătitoare este posibilă doar în limita numărului de locuri, 

aprobat în planul de școlarizare pe anul școlar 2020-2021. 

 
II.  Înscrierea copiilor pentru clasa pregătitoare 

Înscrierea are loc în perioada  4-23. Martie 2020,  luni-joi în intervalul orar 

8-18 și vineri în intervalul orar 8 -17 in clădirea de pe str. Gh. Lazăr, nr.2, 

etajul 1. 

 

Actele necesare înscrierii: 

- Certificat nastere copil (original +copie) 

- Carte de identitate ambii părinți (original+copie) 
- In cazul părinților divorțați, aceștia depun la înscriere o copie a hotărârii 

judecătoresti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea 

părintească și unde a fost stabilită locuința minorului ( cf. art.3 alin (2) din 

Metodologie 

- Recomandarea CJRAE în cazul copiilor care împlinesc 6 ani după 1.09.2020 și 

până la 31.12.2020 

- Adeverintă medic de familie cu specificația APT PENTRU ȘCOALĂ + 

DOVADA VACCINĂRILOR 

III.  Desfășurarea probei de testare a cunoștințelor de limbă germană 
 

Testarea se desfășoară conform Procedurii interne privind organizarea și desfășurarea 

evaluării cunoștințelor de limbă germană în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, aprobate în 

CA din 24.02.2020 (postată pe site-ul Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”), în zilele de 20, 21  

martie 2020. În funcție de numărul copiilor înscriși, testarea se poate prelungi și în 23 martie. 
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Afișarea rezultatelor are loc în data de 25.03.2020, după ora 12. .00   

Rezultatul evaluării copiilor nu poate fi contestat.    Locul de desfasurare a 

testarii: cladirea din str. Gh. Lazar, nr. 20 (fostul liceu Mincu) 
 

IV.  Organizarea procesului de învățământ pentru clasele pregătitoare, în anul școlar 

2020-2021 
 

 

1. Locație: Piața Unirii nr. 7 ( eventualele modificari se vor anunța ulterior) 

 

2. Interval orar: 8 – 12/13 (cf. schemelor orare din planurile-cadru) 

 

3. Dotări/Spații în care se desfășoară activitățile specifice: 

 săli de clasă  

 sală de sport  

 curte interioară 

 cabinet medical  

 grupuri sanitare (1/nivel); 

 mobilier specific 
 

4. Număr de clase, aprobat în planul de școlarizare: 5 clase (125 de  elevi) 

 
5. Cadre didactice: 5 profesori pentru învățământul primar 

 

6. Constituirea formațiunilor de studiu 

  Conform Procedurii operaționale P10.16 a ISJ Timis: “ Repartizarea elevilor in clasa pregătitoare  

  în anul scolar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscriere”, postat pe site-ul școlii. 

 
7. Programul „Școală după școală” 

La solicitarea scrisă a părinților, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” oferă posibilitatea 

organizării programului ”Școală după școală”.  

8. Ziua porților deschise si acțiunea de informare a părinților 

”Ziua porților deschise” este organizată în data de 9.03.2020, între orele 9-12.00  în clădirea 

din Piața Unirii nr.7.   

     In data de 19.03.2020 ,  ora 18,00 are loc o acțiune de informare a părinților,  in clădirea 

din str. Gh.Lazăr, nr.2, în Sala festivă (etajul 2).  

 

 

 
DIRECTOR, 

prof. ELENA WOLF 


