
Liceul Teoretic ”A.M.Guttenbrunn” 
Arad 

Școala trebuie să te învețe a fi 
propriul tău dascăl ... „Ziua  porţilor deschise"  

Părinţii, copiii şi alte persoane 
interesate sunt invitate să viziteze 

spaţiile dedicate activităţilor  
claselor pregătitoare şi  la discuţii cu 

personalul unităţii de învăţământ 
implicat în această activitate. 
26 , 27,  28 februarie 2020 

în intervalul orar 12,00-15,00 
LOC DESFĂȘURARE: 

 C-lea Timișorii nr. 67 
 Posada nr. 19 

Completarea de către părinţi, online sau la 
unitatea de învăţământ la care solicită 

înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere și 
validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea 

de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor 
se realizează în perioada: 

4 martie -   23 martie 2020 

Orar  LUNI :   8-16 
          MARȚI :  8-18 
          MIERCURI :  8-16 
          JOI :   8-18 
          VINERI :  8-16 
              

Evaluarea nivelului de dezvoltare 
psihosomatică a copiilor pentru care 

Metodologia de înscriere  
 prevede această evaluare. 

 
 În perioada 25 februarie - 20 martie 

2020 între orele 12-18, la clădirea din  
str. Posada nr.19 . 

 
 Se va contacta telefonic d-na psiholog 
LORENA MAXIM (tel. 0743033474) în 
vederea programării.    
 

ACTE NECESARE 
Părintele depune, în momentul completării cererii - 
tip de înscriere la unitatea de învăţământ, sau, după 

caz, în momentul validării acesteia: 
 fotocopie a actului de identitate al 

ambilor părinţi 
 fotocopie a certificatului de naştere al 

copilului.  
 adeverință de la medicul de familie cu 

vaccinări / revaccinări 
 dacă este cazul o copie a documentului 

prin care CJRAE comunică rezultatul 
pozitiv al evaluării dezvoltării 
psihosomatice a copilului. 

 

PENTRU INFORMAȚII VĂ 

RUGĂM ACCESAȚI ȘI 

PAGINA  WEB A ȘCOLII :  

www.ltamg.ro 
 

secretariatul unității 
tel : 0257286402 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
Clase pregătitoare :  

 limba de predare  germană 
maternă : 2 clase / 50 locuri 

 limba de predare   română :  
2 clase / 50 locuri 



CLASA PREGĂ TITOĂRE—MĂTERN GERMĂNA  

2020-2021 

 

              CRITERIILE  SPECIFICE  DE  DEPARTAJARE 
 
 pentru înscrierea copiilor  în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021,    
pentru clasele cu predare în limba germană  
 

1. Cunoaşterea  de către copil a limbii germane (conf. Metodologiei de înscriere a 
copiilor în învăţământul  primar 2020-2021 art.31 alin.(4)) . 

Act doveditor: Adeverinţă cu rezultatul evaluării, realizată de o comisie  formată  
din cadre didactice  de specialitate  din unitatea de învăţământ. 

 
2. Copilul  a  frecventat o  grădiniţă cu predare  în limba germană. 

Act doveditor: Adeverinţă de la grădiniţă. 

 

3. Unul dintre părinţi/tutore  este vorbitor de limbă  germană. 

Act doveditor: Adeverinţă, Certificat, Diplomă de studii în limba germană. 

 

4. Copilul are frate/soră  care este  elev al şcolii la clasă cu predare în limba 

germană maternă. 

  Act doveditor: Adeverinţă de la unitatea de învăţământ 

 

 

Notă:  
1.Criteriul de cunoaştere a limbii  germane se aplică  înaintea criteriilor  generale  şi specifice de 
departajare, conf. Art. 31 alin(4) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul  primar 
2020-2021 . 
 
 
2.În caz de egalitate pe ultimele locuri la rezultatul evaluării cunoaşterii limbii germane, 
înmatricularea copiilor  se face în ordinea descrescătoare a numărului  de criterii generale şi criterii 
specifice de departajare  cumulate de către fiecare copil,( conform art.31, art.34 al.(3) raportat la 
art.10 alin.(4) din  Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul  primar 2020-2021) . 
 
Afişarea rezultatelor înscrierilor după prima etapă   se va face în data de 01.04.2020. 
Afişarea rezultatelor înscrierilor după a doua etapă   se va face în data de 07.05.2020. 
 


