Proiectul ROSE 2018 – informatii pentru profesorii diriginți și elevi:
- fiecare clasă are repartizate un anumit nr. de locuri (verificați Repartizarea elevilor pe grupe);
-

-

-

-

-

Orele se vor desfășura înainte de începerea cursurilor obișnuite pentru grupele de-a IX-a
și a X-a (orele 11-13) și după încheierea cursurilor pentru grupele de-a XI-a și a XII-a
(orele 13-15) aproape zilnic în corpul A (sălile B6, B1, B8, C3, C10, Laborator fizică);
Se vor desfășura ore de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat: limba și
literatura română, matematică, biologie, fizică, chimie, geografie;
Se vor desfășura ore de consiliere și orientare în carieră și activități extrașcolare atractive;
Elevii cu rezultate foarte bune la învățătură implicați în proiect vor participa la sfârșitul
anului școlar într-o excursie organizată prin țară;
Se va da un pachețel cu mâncare de trei ori pe săptămână;
Se vor da rechizite școlare;
Odată selectat elevul, dacă este major, elevul și părintele/tutorele, dacă elevul este minor,
vor semna un angajament de participare la activitățile proiectului. Nu se mai poate
renunța. Elevii să reflecteze bine asupra acestei decizii, care este în beneficiul lor pe
termen lung;
În intervalul 26-31 octombrie 2018 elevii interesați vor depune la diriginții claselor
dosarele de înscriere cu documentele prevăzute la Documente dosar elevi și calendar
selecție grup țintă, iar profesorii diriginți le vor depune la secretariat și vor primi un
număr de înregistrare – TERMEN 31 octombrie 2018, ora 16,00;
Atenție! Dosarul trebuie să conțină obligatoriu Chestionarul de selecție pentru elevi.
Acesta îi va fi înmânat dirigintelui de către directorul adjunct Pascaru Costel;
Diriginții care au în clasă elevi cu CES îi vor înscrie în proiect, cu condiția ca părinții să
fie de acord;
Pentru criteriul social de selecție: elevii care și-au depus dosare pentru BANI DE
LICEU vor atașa la dosar adeverințe din care să rezulte veniturile familiei (se vor face
copii după actele din dosare – diriginții, cabinetul 2), iar ceilalți vor aduce adeverințe cu
salariile/veniturile familiei și copii după actele de divorț ale părinților, de deces, după
certificatele de boală, orice act care dovedește că elevul provine dintr-un mediu social
dezavantajat, în funcție de caz. Copiile xerox trebuie să conțină mențiunea Conform cu
originalul, semnătura dirigintelui, a elevului, dacă este major, al părintelui/tutorelui, dacă
elevul este minor.
TERMEN: 31 octombrie 2018, ora 16,00
Coordonator:
Prof. Pascaru Costel

