
Ciudateniile admiterii in liceu
Zeci de elevi cu medii sub cinci, unii cu medii chiar putin peste nota 3 si-au gasit un loc in scolile
sibiene. Elevi cu medii de aproape opt au ramas, insa, nerepartizati.

 3.285 de elevi sibieni au fost repartizati computerizat intr-unul din liceele sibiene. Cateva zeci dintre ei
au avut medii de admitere sub cinci. Spre exemplu, ultimul elev repartizat la o scoala in judetul Sibiu a
avut media de admitere 3,88 si o medie a notelor obtinute la tezele cu subiect unic de 1,93. Provine de la
Şcoala cu clasele I-VIII din Vurpar si a fost declarat admis la Grupul Şcolar Constructii si Arhitectura
„Carol I " din Sibiu. Şi asta in timp ce primul elev care nu a mai avut loc la un liceu a avut media de
admitere 7,88, o medie la tezele nationale de 6,59 si o medie de absolvire a ciclului gimnazial de 9,28.
intr-o situatie asemanatoare mai sunt alti 24 de elevi.

 „Astfel de situatii neplacute apar din cauza superficialitatii cu care parintii au tratat admiterea in liceu si
din cauza prioritatilor, a scolilor si specializarilor pentru care s-a optat in fisa de inscriere ", spun
reprezentantii Inspectoratului Şcolar Judetean.

 Pe de alta parte, 3285 de elevi si-au gasit un loc la liceu. Dintre ei, cea mai mare nota de admitere, 9,95, a
avut-o Sabrina Surdoiu, de la Şcoala nr. 6 din Sibiu, care a fost declarata admisa la Colegiul National
„Octavian Goga ". Imediat dupa ea a fost o eleva venita din Bucuresti, Ancuta Maria Ilie, care cu media
9,94 a fost declarata admisa la Colegiul National „Gheorghe Lazar ". De altfel, Colegiul National „Gh.
Lazar " din Sibiu poate fi considerat cel mai bun liceu din judetul Sibiu. Nu mai putin de 38 de elevi din
primii o suta, in functie de media de admitere, fiind declarati admisi aici. in functie de acelasi criteriu
Colegiul National „Samuel von Brukenthal " este al doilea liceu din judet „vanat " de absolventii claselor
I-VIII. Pe locul trei este Colegiul National „Octavian Goga ". in Medias, din acest punct de vedere cea
mai buna scoala poate fi considerata Şcoala Nationala de Gaz, cu noua elevi din primii o suta ai judetului
si Liceul Teoretic „St. L. 

 Roth " cu sapte elevi in primii o suta.
 Cele mai cautate specializari la admiterea in liceu au fost cele de Ştiinte ale Naturii si
Matemtica-Informatica la CN „Gh. Lazar " si tot Matemtica-Informatica la CN „Samuel von Brukenthal
".
 La admiterea computerizata in judetul Sibiu au participat si 134 de elevi care provin din alte judete ale
tarii. Trei dintre ei au ramas nerepartizati. Şi asta in timp ce numarul locurilor ramase libere in liceele
sibiene este de ordinul sutelor. Numai la Colegiul Agricol „D. P. Barcianu " spre exemplu au ramas 41 de
locuri vacante, in timp ce la Grupul Şcolar Industrial Transport Cai Ferate au ramas 43 de locuri la
specializarea electromecanica si automatizari.
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