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PROCEDURA
PRIVIND REPARTIZAREA ELEVILOR ÎN CLASA a V-a, an școlar 2022 - 2023
SCOPUL: Procedura prezintă proiectul – cadru al constituirii formațiunilor de elevi la clasa a
V-a din anul școlar 2022 – 2023.
SCOPURI SPECIFICE:


Stabilirea unui set de reguli care să asigure implementarea unor acțiuni unitare pentru
constituirea formațiunilor de elevi la clasa a V-a din anul școlar 2022 – 2023, în Școala
Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” Timișoara



Asigurarea corectitudinii și transparenței în cazul constituirii formațiunilor de elevi la clasa a Va în anul școlar 2022 – 2023, în Școala Gimnazială Nr. 7 ”Sfânta Maria” Timișoara



OBIECTUL: Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 7 “Sfânta Maria” Timişoara

RĂSPUNDE: Comisia pentru curriculum
VERIFICĂ: Director adjunct
Director Prof. Gica Dumitru
CADRUL LEGAL: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și
în conformitate cu art, 4, alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) și art. 34, alin. (2) din Regulamentul de organizare
și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat, aprobat de O.M.E.C.T.S. nr.
5568/2011
OMEN nr. 5447/ din 31 august 2020 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcționare a Şcolii Gimnaziale Nr. 7 “Sfânta Maria” Timişoara ( ROF
2021-2022);
Art. 12. În Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara, se organizează:
- clase cu profil sportiv, ramura handbal, la ciclul gimnazial;
- clase cu predarea unui opțional de limba engleză la clasa a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a;
- Programul Educație pentru școală, pentru timp liber și pentru viață.
Art.13. Clasele a V-a se formează luând în considerare aptitudinile şi opţiunile elevilor pentru clasele cu
profil sportiv, ramura handbal, precum şi creşterea numărului de elevi în clasă la ciclul gimnazial.
Selecţia elevilor pentru clasa cu opțional de limba engleză se va face în urma cererii elevilor de a
participa la opționalul acesta.
DERULAREA OPERAŢIUNILOR ŞI ACŢIUNILOR ACTIVITĂŢII DE CONSTITUIRE A
FORMAȚIUNILOR DE ELEVI – clasa a V-a, an școlar 2022 - 2023
Nr.
crt.

Derularea operațiunilor și acțiunilor
activității de constituire a formațiunilor de
elevi

1.

Colectarea/centralizarea opțiunilor pentru

Termen

Responsabil

ianuarie 2022

prof. Ardelean Lavinia

CDS
2

Susținerea probelor (sportive) la nivelul
tuturor claselor a IV-a

mai 2022

profesori de specialitate

-Măsurători antropometrice – înălțime,
greutate, anvergură;
-Probe pentru evaluarea calităților motrice
– alergare de viteză 30 m, săritura în
lungime de pe loc, aruncarea mingii de
oină
-Probă specifică – dribling multiplu de la
centrul terenului și aruncare la poartă de pe
picioare, de la 6m
3

Ierarhizarea rezultatelor obținute la probele
sportive

31 mai 2022

prof. Cosmescu Emil

4

Întocmirea listelor elevilor care absolvă
clasa a IV-a în anul școlar 2021 - 2022

10 iunie 2022

Secretariatul

5

Constituirea formațiunilor de elevi:

30 iunie-30 iulie 2022

Secretariatul, Comisia
pentru curriculum

Director. Prof. Gica
Dumitru

-Elevii rămân, în general, în nucleele de la
ciclul primar, menținând un număr
aproximativ egal de fete și băieți,
-În situația gemenilor și a fraților, în
general, aceștia, dacă părinții nu au altă
opțiune , se repartizează în aceeași clasă
-se repartizează elevii în clasa sportivă în
conformitate cu rezultatele obținute de
aceștia la probele sportive.
-opționalul de limba engleză va fi
repartizat la clasele în care există cel mai
mare număr de opțiuni.
6

Semnarea acordului părintelui de înscriere
al elevului în clasa cu profil sportiv.

iunie-iulie 2022

7

Aducerea la cunoștința elevilor și părinților
a informațiilor privind repartizarea elevilor
pe clase prin afișarea acestora la avizierul
unității .

15 august 2022

Director,
PROF. GICA DUMITRU

Compartimentul
secretariat

