
<b>Au �ceput �scrierile pentru Bac</b>
♦ Inscrierile pentru prima sesiune de Bacaluareat au inceput ieri si se vor incheia in 14 mai ♦ In judetul 
Sibiu sunt in jur de 3.200 de elevi de clasa a XII-a care vor sustine acest examen ♦ Pentru acestia,
inscrierile se vor face de catre profesorii diriginti, iar pentru cei din anii precedenti, inscrierile se vor face
de secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul, pe care acestia l-au absolvit ♦
Elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile pe 11 iunie, iar prima proba va fi la limba romana oral, pe 21
si 22 iunie
  
  Inscrierile pentru prima sesiune de Bacalaureat au inceput de ieri si se vor incheia pe 14 mai. In judetul
Sibiu sunt in jur de 3.200 de elevi de clasa a XII-a, care vor sustine examenul de Bacalaureat, vara
aceasta.  "Conform Metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat, candidatii din seria curenta,
adica elevii care termina anul acesta liceul, vor fi inscrisi pe liste de catre profesorii diriginti, conform
evidentelor din licee. Pentru elevii din anii precedenti, inscrierea se va face de secretarii liceului din
centrul de examen, la care este arondat liceul pe care acestia l-au absolvit" , a precizat Constantin
Catrina, inspectorul scolar general.
  Elevii din anii trecuti care vor sa isi sustina examenul de bacalaureat vor trebui sa prezinte certificatul de
nastere si, dupa caz, cel de casatorie, precum si foaia matricola si situatia scolara din anii de liceu. 
  
  Probele promovate anul trecut, recunoscute in aceasta sesiune
  Candidatii care au fost respinsi la Bac in sesiunile anului 2003 li se vor recunoaste probele promovate in
aceste sesiuni. Acestia vor trebui sa prezinte, la inscriere, o adeverinta eliberata de liceul pe care
candidatul l-a absolvit, cu rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat in sesiunile mentionate.
Adeverinta trebuie sa fie semnata de directorul si secretarul unitatii de invatamant absolvite, in care se va
preciza, pentru fiecare sesiune, disciplinele sustinute si notele obtinute la fiecare proba. 
  Listele cu candidatii din seria curenta se vor trimite in termen de trei zile de la incheierea cursurilor,
pentru o situatie cat mai exacta a elevilor, care vor sustine prima sesiune a examenului de Bac, deoarece
sunt multi liceeni corigenti, repetenti, cu situatia scolara neincheiata sau exmatriculati. 
  Cursurile pentru clasa a XII-a se vor incheia in 11 iunie, iar prima proba va fi la limba si literatura
romana, oral, in zilele de 21 si 22 iunie.
  
  Claudia BUIDAN
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