
Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”  Confirmăm că eleva/elevul este înscrisă/înscris 

Nr.197/_____/ 17.03.2020      în clasa a IV-a din şcoala noastră 

 

         (semnătură director, ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de înscriere 

 

 

Subsemnata/subsemnatul, ........................................................................., 

mama/tatăl elevei/elevului ........................................................................, CNP 

...................................................................., de la unitatea de învățământ 

…………………………………………………………………………………, 

cunoscând informaţiile de pe verso şi acceptând reglementările menţionate, 

solicit înscrierea în vederea ocupării unui loc în clasa a V-a la Colegiul 

Naţional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu. 

 

Semnătură părinte,        Data 

 

......................         ...................... 

 

Observaţii: 

1. Această cerere de înscriere va fi înaintată spre înregistrare Colegiului Naţional „Samuel 

von Brukenthal” până cel târziu la data de 29.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stimaţi părinţi, 

 

Consiliul de administraţie al şcolii a propus pentru anul şcolar 2020-2021 4 clase a V-a (112 locuri).  

Interesul pentru locurile aprobate la clasele a V-a cu limbă de predare germană la Colegiul Naţional „Samuel 

von Brukenthal” este, în mod constant şi îmbucurător, foarte mare. Decizia înscrierii aparţine părinţilor şi 

trebuie să fie rezultatul unui demers conştient, bazat pe analiza ofertei educaţionale din oraşul Sibiu şi a 

priorităţilor individuale ale părinţilor. 

Este necesar să cunoaşteţi condiţiile concrete de studiu din şcoala noastră pentru a putea aprecia punctele 

noastre tari, dar şi pentru a nu avea aşteptări nerealiste, care nu pot fi îndeplinite. Astfel, avem laboratoare 

bine dotate, dar cursuri în intervalul orar 14.00-19.55 la toate clasele gimnaziale; unele săli de clasă sunt 

foarte încăpătoare, dar altele foarte mici.  

În situația în care numărul elevilor înscrişi va depăşi numărul de locuri aprobat (112), elevii vor susţine 

un test scris de limba germană, care va avea loc sâmbătă, 13.06.2020 la ora 9, şi va consta din: 

- Completarea unui text lacunar (după modelul afișat). Elevii vor face dovada atingerii unor  competențe 

specifice prevăzute de programele școlare de Limba germană maternă pentru ciclul primar și a înţelegerii 

unui text scris cu grad de dificultate corespunzător programelor şcolare ale clasei a IV-a.  

- O compunere după imagini. Elevii vor face dovada capacităţii de redactare a unui text scris corespunzător 

cerinţelor programelor şcolare de Limba germană maternă.  

Din motive ce ţin de experienţa noastră pozitivă şi negativă din anii anteriori şi de strădania de a asigura 

progresul constant al tuturor elevilor în grupe de nivel egal, repartiţia elevilor pe clase se va face în ordine 

strict alfabetică, după numele de familie, mai întâi fetele şi apoi băieţii. (Exemplu: Clasa A - Abrudan Iulia, B 

- Acsântoaei Maria, C - Apreotesei Mădălina, D - Armean Constanţa, A – Armean Ilinca etc.). Gemenii vor fi 

repartizaţi în aceeaşi clasă. 

Nu se admite transferul elevilor dintr-o clasă în alta, iar diriginţii şi profesorii fiecărei clase vor fi stabiliţi 

de consiliul de administraţie în luna septembrie 2020. 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale, Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”, ca şi celelalte 

şcoli, şi-a găsit un stil propriu de activitate. Obţinerea unor rezultate foarte bune reflectate prin note este 

desigur o prioritate, dar deosebit de importantă pentru noi este şi dezvoltarea competenţei sociale concretizată 

în primul rând printr-un comportament civilizat la toate activităţile şcolare şi extraşcolare. Sancţionarea 

elevilor care au încălcat evident Regulamentul de organizare și funcționare a școlii noastre 

(www.brukenthal.ro) conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar a fost, din păcate, de neevitat până acum. 

În centrul atenţiei noastre va sta, de asemenea, dezvoltarea competenţelor de limbă germană, care, fără 

obiceiul elevilor de a citi regulat, nu poate atinge un nivel satisfăcător. 

Aşteptăm din partea părinţilor, în principal: 

- o atitudine pozitivă, de încredere faţă de şcoala pentru care au optat, fiind convinşi că opţiunea este în 

favoarea copilului; 

- sprijin pentru concretizarea intenţiilor educative ale şcolii; 

- răbdare pentru o documentare temeinică, din mai multe surse, în legătură cu toate problemele care apar. 

 

 

 În numele Consiliului de administraţie,    Am luat la cunoștință, 

Prof. Monika Hay      ………………………… 

Director       Părinte/Tutore legal 

http://www.brukenthal.ro/

