Informații utile pentru înscriere la clasa a IX-a liceu în anul școlar 2019-2020
Etapa a II-a de admitere
Calendarul admiterii – etapa a II-a, învățământ liceal de zi
DATA LIMITĂ/
PERIOADA

EVENIMENTUL

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă care nu au
participat în prima etapa, nu au fost repartizati, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 - 2020

23 iulie 2018

 Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini
sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

24 – 25 iulie 2019

Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă.

26 și 29 iulie 2019  Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă,
astfel:
26 iulie 2019, proba de verificare la limba franceză – Colegiul Economic “V. Madgearu” Galați
26 iulie 2019, proba de verificare a aptitudinilor sportive la Liceul cu Program Sportiv Galați
26 iulie 2019, proba de aptitudini a specializării, arta actorului la Liceul de Artă „D. Cuclin” Galați
29 iulie 2019, proba de aptitudini muzicale, la Liceul de Artă „D. Cuclin” Galați
26 iulie 2019, orele 8.00 – 16.00, probele de aptitudini la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei”
Galați.
o Pentru alte detalii contactati unitatea de invatamant vocational
 Completarea, la nivelul unității școlare gimnaziale absolvite, a fişei cu opţiuni, pe locurile rămase libere
o
o
o
o
o

24 și 30 iulie 2019

pentru etapa a II-a, de către absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați
în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au
încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare (corigenți).
30 iulie 2019

 Depunerea, de către fiecare unitate școlară, la I.S.J. Galați, Biroul Informatizare, a fișelor cu opțiuni,
pentru absolvenții aflați în situația de a susține admitere în etapa a II-a

1 august 2019

 Afișarea listei candidaților repartizați în etapa a II-a, în clasa a IX-a, liceu, zi, anul școlar 2018-2019

