Probele de aptitudini sportive pentru admiterea în liceele vocaŃionale –
profil sportiv
Înscrieri: 27 – 29.05.2013
SusŃinerea probelor de aptitudini: 30.05.2013
Afişarea rezultatelor : 03.06.2013
Dosarul de înscriere a elevilor pentru susŃinerea probelor de aptitudini în
vederea admiterii la liceu vocaŃional la clasa cu program sportiv, trebuie să conŃină
următoarele acte:
- fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienŃă
- avizul medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive ( eliberat cu
cel mult o lună înainte de desfăşurarea probelor ) – condiŃie eliminatorie
- avizul epidemiologic de la medicul de familie
- originalul şi o copie xerox a legitimaŃiei sportive tip a clubului pentru ramura
sportivă practicată de candidat, cu viza anuală şi viza medicală pe ultimii doi ani
(dacă dețin)
- dovada medicală (obligatorie) de la medicul de familie, cu parafa şi ştampila
rotundă a unităŃii medicale cu număr de înregistrare şi data eliberării în care să
fie menŃionat: „Apt pentru efort fizic, clasa cu profil sportiv” valabil 30 de zile
- copie a cărŃii de identitate a elevului sau după caz copie a certificatului de
naştere.
Alte informaŃii cu privire la susŃinerea probelor practice se pot obŃine de la
secretariatul Liceului Teoretic „Axente-Sever”, Mediaş, nr. telefon: 0269/841662, sau pe
pagina web: http://axente.ro
Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de promovare pentru
fiecare probă de aptitudini este 6 (şase). Elevul care nu obŃine nota de promovare la o
probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru şi nu mai poate continua susŃinerea
următoarelor probe programate.
Media generală la proba practică, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie
aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.
Media generală minimă de admitere la probele sportive este 7 (şapte).
La susŃinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt primiŃi numai în echipament
sportiv – condiŃie eliminatorie.
Media finală de admitere se calculează astfel: ( 3Apt + MA)/4=MFA
Unde: Apt - media aritmetică a notelor obŃinute la probele de aptitudini
MA – media de admitere
MFA – media finală de admitere
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