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LANSARE DE CD AUDIO AM PORNIT CU VESTEA BUNĂ,
În ziua de Duminică, 24 ianuarie 2016,
cu începere de la ora 11:00, Casa de
Cultură a Sindicatelor din Arad este
gazda lansării unui CD audio al cunoscutului culegător și promovator de tradiții
populare autentice românești, MARIA
AIFTINCĂI din localitatea Vladimirescu.
Cei interesați de acest eveniment, sunt
așteptați la Casa de Cultură a Sindicatelor din Arad, cu începere de la ora
10:45.

Casă de piatră

SĂ COLINDĂM ÎMPREUNĂ
DOMNULUI HRISTOS.

Așa și-au început colinda elevii
Clasei a II-a de la Școala Primară
Mândruloc-Cicir, care Duminică,
20 decembrie 2015, au poposit,
cu mare drag, în Biserica
Ortodoxă din Cicir, vestind
Nașterea Domnului nostru Iisus
Hristos. Părinți, bunici și toți cei
prezenți s-au bucurat de frumoasele colinde pregătite de
copii. Am fost întâmpinați cu
mare bucurie de părintele paroh
Ioan Mureșan, care, cu ajutorul
Moșului, a răsplătit strădania
copiilor cu mici daruri.
Am promis că vom reveni cu
mare drag de fiecare data când
vom fi invitați, și nu numai. Cu
ajutorul versurilor, copii și-au
exprimat urările pentru cei dragi:

De sărbătorile ce vin,
Lumina cea cerească
În suflet vă coboare lin
Și-n veci să vă-nsoțească.

Cozma Ionel &
Neculau Mihaela

Pușcaș Cornel &
Dragoș Aurica

Să fiți mai buni dar și frumoși
La suflet și la faptă;
Să fiți iubiți și sănătoși
S-aveți o cale dreaptă.
Iar anul care vine-acum
Cu cei dragi să vă găsească
Să fie acesta un an bun
Belșug să vă dăruiască!
SĂRBĂTORI FERICITE!

Dragoljub Grabowsky &
Martocian Silvia

Goia Ioan-Marian &
Gligor Irina-Claudia

Luca Andrei-Dorin &
Baican Daniela-Cristina

Mureșan Ioan-Augustin
& Munteanu Gianina

Tocoian Florin-Cristian
& Hoxhaj Petralba

Sală cu o capacitate de 150 locuri.
Bucătărie modernă, dotată cu
aparatură performantă, de calitate.
ACCES ȘI PARCARE AUTO
Rezervări și informații
suplimentare, la telefonul
0748 82 02 19

Prof. înv. primar
SIMONA CABA
Școala Primară
Mândruloc-Cicir

Elevii au revenit la şcoală
După ce vacanţa de iarnă a fost programată
în intervalul 19 decembrie 2015 - 10 ianuarie
2016, la începutul lunii februarie, elevii vor
avea, din nou, zile de pauză, odată cu vacanţa intersemestrială (în perioada 6-14 februarie).
l Semestrul al doilea începe în 15 februarie şi
se încheie în 24 iunie, în perioada 23 aprilie - 3 mai
2016 fiind programată vacanţa de primăvară.
l Înainte de vacanţa de primăvară, săptămâna 1822 aprilie 2016 este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului «Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!».
Clasele de învăţământ preşcolar şi primar pot planifica activităţile din programul Şcoala altfel în altă
perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu
de 27 mai 2016. Decizia de schimbare a datei de
desfăşurare a programului va fi luată de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ, după consultarea cadrelor didactice.
l În perioada mai-iunie vor avea loc evaluările
naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VIa. Astfel, primii care vor fi evaluaţi la finalul anului
şcolar 2015-2016 vor fi elevii din clasa a VI-a;
aceştia vor susţine două examene: în 23 mai (la
Limbă şi comunicare) şi în 24 mai (la Matematică şi
Ştiinţe ale Naturii).
l La sfârşitul clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 30 mai (Limba română), 31 mai
(Matematică), 2 iunie (Limba maternă). Ultimii care
vor fi evaluaţi sunt elevii din clasa a II-a, care vor
avea, în 6 iunie, proba scrisă la Limba română, în 7

iunie proba de citire la Limba română şi de scriere şi
citire la Limba română pentru minorităţile naţionale,
în 8 iunie la Matematică, în 9 iunie la Limba maternă (scris) şi în 10 iunie la Limba maternă (citit).
l În luna mai, elevii din clasele V-XII vor da
tezele din semestrul al doilea, care ar trebui să se
încheie până în 20 mai.
l Elevii clasei a VIII-a vor încheia cursurile în 17
iunie, iar în perioada 15-17 iunie se vor înscrie la
Evaluarea Naţională, care va avea între 27 şi 29
iunie (la Română, Matematică şi Limba maternă).
Rezultatele finale la Evaluarea Naţională vor fi
afişate în 5 iulie.
l Elevii de clasa a XII-a vor susţine prima
sesiune a bacalaureatului în perioada 13 iunie - 8
iulie. În perioada 13 iunie - 1 iulie vor avea loc probele orale şi de competenţe, iar probele scrise vor fi
susţinute în 4 iulie (Limba şi literatura română) şi în
5 iulie (Limba şi literatura maternă), urmate, în 6
iulie, de proba obligatorie a profilului şi, în 8 iulie, de
proba la alegere a profilului şi specializării.
Rezultatele finale obţinute la Bacalaureat vor fi
anunţate în 16 iulie.
l A doua sesiune a examenului de bacalaureat va
avea loc în perioada august-septembrie. În perioada
16-19 august vor avea loc probele orale şi de competenţe, iar în 22-26 august, probele scrise.
Rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi afişate în
1 septembrie.
l Din 25 iunie până în 11 septembrie, elevii
vor fi în vacanţa de vară, anul şcolar 2016-2017
urmând să înceapă luni, 12 septembrie 2016.
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