LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408
www.licmcostin.ro
email: lic_miron_costin@yahoo.ca

Anexa 3

Regulamentul admiterii în clasa a V-a
la Liceul Teoretic ,,Miron Costin“ Iași
ART. 1 Liceul Teoretic ,,Miron Costin“ Iași organizează probe pentru selecția elevilor în
clasa a V-a, potrivit legislației în vigoare, în cazul în care numărul cererilor de înscriere
înregistrate la secretariatul unității depășește numărul de locuri aprobate prin planul de
școlarizare.
ART.2 Selecția se desfășoară conform procedurii aprobate şi constă într-o probă scrisă, cu
durata de 45 de minute, la disciplina Limba română și o probă scrisă, cu durata de 45 de
minute, la disciplina Matematică. Valorificând tradiția școlii, cele două probe sunt asimilate
concursului specific MATEROM.
ART. 3 Comisia de concurs :
- Preşedinte – directorul liceului
- Vicepreşedinte - directorul adjunct
- Secretar – secretarul unității
Comisia de concurs va avea atribuții privind pregătirea probelor, afișarea bazei de
date, instruirea subcomisiilor, asigurarea logisticii necesare, asigurarea fondului de
premiere, verificarea și validarea listelor finale pe discipline și întocmirea listei finale a
punctajelor cumulate.
Subcomisia Limba română
- Coordonator - responsabilul comisiei metodice de Limba română
- secretar - un informatician
- Membrii comisiei sunt cadre didactice de specialitate din catedra de Limba română.
Subcomisia Matematică
- Coordonator- responsabilul comisiei metodice de Matematică
- secretar - un informatician
- Membrii comisiei sunt cadre didactice de specialitate din catedra de Matematică
Componenţa nominală a comisiei se stabileşte în Consiliul de Administraţie, în fiecare an,
prin decizie.
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ART.4. La concurs participă elevi de clasa a IV-a care au depus, în acest sens, o cerere la
secretariatul unității, în perioada prevăzută de calendar. Prin cererea tip, părintele elevului
își asumă, sub semnătură, condițiile de admitere.
ART.5. Înscrierile se fac într-un interval de timp stabilit prin decizie a CA şi anunţat la
avizier şi pe site, conform Calendarului specific.
ART.6 Coordonatorii celor două subcomisii, împreună cu un alt cadru didactic de
specialitate, desemnat prin decizie CA, elaborează trei variante de subiecte, în dimineața
probei, iar un învățător invitat, care nu are elevi în concurs, va extrage varianta finală.
ART.7 După desfășurarea celor două probe conform procedurii aprobate,
președintele/vicepreședintele, împreună cu cei doi coordonatori de subcomisie, preiau
lucrările, le numerotează și le distribuie evaluatorilor. Pe toată durata evaluării,
coordonarea activității este asigurată de către coordonatorul fiecărui concurs. La sfârșitul
evaluării, coordonatorul fiecărei subcomisii de concurs înaintează președintelui lista
rezultatelor inițiale, în ordine alfabetică. Președintele și secretarul comisiei realizează lista
alfabetică a rezultatelor cumulate inițiale și o afișează.
ART.8 Pentru rezolvarea contestaţiilor, CA desemnează o comisie alcătuită din două
persoane, altele decât cele care au corectat, pentru fiecare concurs în parte. Concluziile
comisiei de contestaţii, certificate de către preşedinte şi vicepreşedinte, sunt definitive.
După finalizarea contestațiilor, coordonatorii subcomisiilor de concurs înmânează
președintelui lista finală a punctajelor pe disciplină, în ordine descrescătoare.
ART. 9 Vor fi admiși elevii promovați în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate la
cele două probe, în limita locurilor disponibile.
Numărul de locuri disponibile va fi decis ulterior, în funcție de opțiunea elevilor școlii
noastre, absolvenți de clasa a IV-a, de a se înscrie la alte unități școlare.
ART. 10 Formarea colectivelor se face după susținerea și promovarea testului la limba
engleză.
ART. 11 Concursul se desfăşoară pe baza programei specifice pentru învăţământul primar.
ART.12 Lucrările se păstrează un an de zile în arhiva liceului.
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