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 Luni, 9 septembrie 2019, a avut loc deschiderea anului școlar 2019-2020, în toate unitățile de 

învățământ preuniversitar din România. 

 La nivelul județului Ialomița, vor funcționa în acest an școlar 150 de unități de învățământ de stat și 2 

unități de învățământ particular, cu următoarea cifră de școlarizare: 

 învățământ preșcolar: 328 de grupe, 6414 de copii 

 învățământ primar: 586 de clase, 12078 de elevi 

 învățământ gimnazial: 451 de clase, 9488 de elevi 

 învățământ liceal (clasa a IX-a):  55 de clase, 1540 de elevi 

 învățământ liceal profesional (clasa a IX-a): 27 de clase, 724 de elevi 

 Toate unitățile de învățământ din județ au fost pregătite pentru începerea anului școlar, în vederea 

asigurării unui climat optim și stabilirii unor trasee educaționale standardizate pentru elevi. În acest sens, toți 

factorii implicați în educație au depus eforturi susținute, pentru a oferi elevilor, în școală, un spațiu sigur, 

prietenos și atractiv, în care aceștia să-și manifeste opțiunile și să-și dezvolte capacitatea de a le pune în 

practică. 

În ceea ce privește testele administrate elevilor și examenele naționale, probele scrise/de citire din 

cadrul evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în anul școlar 

2019-2020, în intervalul 11-28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluări a fost aprobat prin 

ordinul nr. 4.946/27.08.2019.  

Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 11-14 mai: 

 11 mai 2020: probele scrise la Limba română și Limba maternă 

 12 mai 2020: testele de citire la Limba română și Limba maternă 

 13 mai 2020: Matematică 

 14 mai 2020: Limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale  

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) se va 

desfășura astfel:  

 19 mai 2020: Limba română 

 20 mai 2020: Matematică 

 21 mai 2020: Limba maternă 

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior 

al gimnaziului (V-VI) astfel: 

 27 mai 2020: Limbă și comunicare 

 28 mai 2020: Matematică și științele naturii. 

De asemenea, au fost aprobate prin ordinul nr. 4916/2019 calendarul și metodologia de organizare și 

desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII), în anul şcolar 2019-

2020. Astfel, a fost stabilită următoarea formulă de desfășurare a probelor scrise: 

 15 iunie 2020: Limba şi literatura română 

 17 iunie 2020: Matematică 

 18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină). 
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Urăm tuturor, elevi, părinți, profesori și autorități, succes în acest demers comun, putere de muncă, 

sănătate și împliniri personale! 

 

 

Biroul de Comunicare 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița 

 


