ÎNSCRIEREA elevilor în Liceul Teoretic Filadelfia – anul școlar 2020-2021
Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele

I- XI

vor urma procedura de

admitere:

 depunerea dosarului de înscriere la secretariat – termen limită 10 iunie 2020, pentru
admiterea din vară și termen limită 25 august 2019 – pentru admiterea din toamnă



Interviu cu elevul și părinții acestuia;
Testare internă la Matematică, Limba română şi Limba engleză (pentru clasele I-V nu se va da testare la
Lb. Engleză)
- TESTARE VARĂ – 23 iunie 2020, ora 900
- TESTARE TOAMNĂ – 27 august 2020, ora 900

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI
(1) Pentru cursurile cu frecvență, ciclul liceal, Liceul Teoretic Filadelfia oferă elevilor următoarele specializări:
Profil Real
Matematică-informatică – acreditat prin O.M. 4853 din 21.07.2008
Științe ale naturii – autorizat prin O.M. 4597 din 17.08.2017.
Profil Uman
Filologie – acreditat prin O.M. 4853 din 21.07.2008
Științe Sociale – autorizat prin O.M. 4597 din 17.08.2017.
(2) Decizia de admitere se bazează pe:
 Media de admitere pentru clasa a IX-a
 Media la purtare(10);
 Testarea internă la Matematică, Limba română şi Limba engleză;
 Rezultate la Olimpiadele județene și naționale/concursuri școlare (portofoliul elevului).
(3) Afişarea rezultatelor şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în
funcţie de opțiunile elevului.
(4) DOSARUL DE ÎNSCRIERE presupune:
 cerere însriere în L.T.F.
 achitarea taxei de înscriere de 100 de lei.
 copie după certificatul de naștere al copilului;
 În ziua testării elevul va prezenta o adeverință cu notele la Evaluare Națională și cu media din ciclul
gimnazial.
Elevii care vor fi admiși vor completa la secretariat Cererea de transfer și vor aduce DOSARUL DE
ÎNMATRICULARE în prima saptămână dupa admitere.
În vederea înmatriculării, elevii care au fost admiși, în urma examenului de admitere, vor completa dosarul de
înscriere cu următoarele documente:
 adeverință Evaluarea Națională;
 diplomă gimnaziu;
 foaia matricolă;
 adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 copii după cărțile de identitate ale părinților;
 declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
 contract educational;

