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PRECIZĂRI 
PRIVIND ÎNSCRIEREA ŞI REPARTIZAREA ELEVILOR  
ÎN CLASELE a V-a PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 
1. La solicitarea Colegiului Național ”Preparandia – D. Țichindeal”, Consiliul de 

Administrație al Inspectoratului Școlar al Județeului Arad, a aprobat în ședința din 
data de 14 iunie 2019, suplimentarea planului de școlarizare la clasele a V-a cu 
20 locuri. Astfel, numărul total de locuri pentru anul școlar 2019/2020 va fi de 120 
(30 elevi/clasă). 
 

2. Eventualele contestații la probele scrise de matematică, respectiv limba engleză, se 
pot depune la secretariatul Colegiului, bd. Dragalina 5-7, în data de marți, 18 iunie 
2018, între orele 13:00 – 16:00. Solutionarea contestațiilor se va face în data de 
miercuri, 19 iunie. 

 

3. La probele orale nu se admit contestații. 
 

4. Elevii care au finalizat ciclul primar la Colegiul Național ”Preparandia – D. 
Țichindeal au prioritate la înscrierea în clasa a V-a. Elevii proveniți de la alte unități 
școlare candidează pe locurile libere rămase până la completarea planului de 
școlarizare de 120 locuri. 

 

5. Pentru finalizarea în bune condiții a repartizării pe clase, potrivit punctului anterior, 
elevii absolvenți ai ciclului primar al colegiului nostru declarați admiși și la altă 
unitate școlară își vor definitiva situația în cursul zilei de marți 18 iunie 2019, astfel: 

- prin depunerea de către părinte la secretariatul Colegiului a copiei cererii de 
renunțare la locul obținut la altă unitate școlară, înregistrată la unitatea școlară 
respectivă 

- sau prin depunerea la secretariatul Colegiului a solicitării de renunțare la locul 
obținut la Colegiul nostru. 

Documentele precizate mai sus se vor depune la secretariatul Colegiului Național 
”Preparandia – D. Țichindeal, marți 18 iunie 2019, între orele 14:00 -18:00. 

 

6. Elevii admiși și la altă unitate școlară a căror situație nu a fost definitivată conform 
punctului 5 nu vor fi admiși în clasa a V-a la Colegiul Național ”Preparandia – D. 
Țichindeal”. 

 

7. Publicarea repartizării elevilor pe clase se va face pe site-ul Colegiului, 
www.tichindeal.ro, miercuri 19 iunie 2019, orele 18:00 

 
Director, prof. Florin Sorin Haiduc 


