Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici“
Str. Dr. Ioan Suciu Nr. 3-19 Cod 310177
Tel. 0257 – 250751 E-mail: secretariat@ltb-arad.ro

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
CLASA a V-a 2021 - 2022
Plan de școlarizare 2021-2022
3 clase – 78 locuri
din care:
• 1 clasă cu predare în regim intensiv a limbii engleze – 28 locuri
• 2 clase învățământ de masă / tradițional – 50 locuri
Calendarul înscrierilor
18 mai 2021 – 18 iunie 2021, între orele 9.00 – 14.00 (luni – vineri)
Înscrierile se fac la sediul din Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad.
Părinții care, din motive obiective, nu se încadrează în intervalul orar stabilit pentru
înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.
Pentru documente transmise prin e-mail: secretariat@ltb-arad.ro
Acte necesare la înscriere
• Cererea-tip de înscriere, disponibilă online sau la sediul școlii;
• Copie după certificatul de naștere al elevului;
• Adeverinţă de la școala de proveniență, din care să reiasă calitatea de elev și că

frecventează clasa a IV-a în anul școlar 2020-2021.
MODALITATEA DE ADMITERE
LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV – 28 locuri
PROBĂ SCRISĂ la LIMBA ENGLEZĂ
pentru toți elevii înscriși, indiferent de școala de proveniență
Data susținerii probei: 28 iunie 2021
Locul desfășurării probei: Str. Dorobanților Nr. 23-25 (sediul învățământului primar)
Durata probei: 50 minute
Intervalul orar: 9.00 – 9.50
Accesul elevilor în săli: 8.00 – 8.30
• Fiecare elev trebuie să aibă asupra lui carnetul de elev vizat sau copie după certificatul de
naştere şi pix/stilou cu cerneală / pastă albastră.
• Pe durata probei, copiii vor purta mască. În incintă este asigurată prezența personalului
medical.

Afișarea rezultatelor: 28 iunie 2021

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ – 50 locuri
• Elevii înmatriculați în clasa a IV-a de la LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA
POPOVICI” ARAD sunt admiși pe locurile disponibile, în urma completării cererii
de înscriere în clasa a V-a.
• Elevii înmatriculați în clasa a IV-a de la ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT sunt
admiși pe locurile rămase libere. Dacă numărul elevilor înscriși din afara școlii
depășește numărul locurilor libere, departajarea acestora se face în urma
susținerii unei PROBE SCRISE DE LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ.
Data probei: 30 iunie 2021
Locul desfășurării probei: Str. Dorobanților Nr. 23-25
Intervalul orar:
9.00 – 9.50 – limba română;
9.50 – 10.30 – pauză;
10.30 – 11.20 – matematică.
Accesul elevilor în săli: 8.00 – 8.30
• Fiecare elev trebuie să aibă asupra lui carnetul de elev vizat sau copie după certificatul de
naştere şi pix/stilou cu cerneală / pastă albastră.
• Pe durata probei, copiii vor purta mască.
• În incintă este asigurată prezența personalului medical.

Afișarea rezultatelor: 30 iunie 2021
REPARTIZAREA ELEVILOR ADMIȘI
• Repartizarea în clasa a V-a - limba engleză intensiv
se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute de elevi la proba scrisă,
în limita celor 28 de locuri.
• Repartizarea în clasele a V-a – învățământ de masă
se face prin tragere la sorți, în limita celor 50 de locuri,
a elevilor admiși în urma înscrierii, respectiv în urma promovării probei scrise
de departajare.
Înscrierea DUPĂ ADMITERE
PERIOADĂ ÎNSCRIERI:
1 iulie – 9 iulie 2021
între orele 10.00 – 13.00, la sediul din str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19
Părinții care, din motive obiective (carantină, izolare etc.), nu se încadrează în intervalul
orar stabilit pentru înscrieri pot realiza telefonic (0257-250751) o altă programare.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE UN CANDIDAT ESTE PE LISTA CELOR ADMIȘI, DAR NU DEPUNE
DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN INTERVALUL STABILIT,
CANDIDATUL PIERDE LOCUL OBȚINUT.
DOSARUL NU SE VA PUTEA DEPUNE ULTERIOR EXPIRĂRII PERIOADEI DEDICATE.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a V-a 2021 - 2022
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Fișă de înscriere și evidență a elevului – se primește de la secretariat;
Certificat de naștere al elevului (în original și copie);
Carte de identitate a mamei (în original și copie);
Carte de identitate a tatălui (în original și copie);
Adeverință medicală cu vaccinările (de la medicul de familie);
Poză recentă a elevului – dimensiune 3×4;
Sentință de divorț (în original și copie) – părinții divorțați depun la
înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se
exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – unde
este cazul;
Certificat de deces părinte / părinți (în original și copie) – unde este cazul;
Carte de identitate a reprezentantului legal / tutorelui (în original și copie) – unde
este cazul;
Hotărâre judecătorească plasament (în original și copie) – unde este cazul.

