MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN“ BACĂU
Str.Henri Coandă, Nr. 1
Telefon/Fax . 0234.552935

E-mail: scoalasafranbacau@yahoo.ro
Site. www.scoala-safran-bacau.ro

PROCEDURA DE SELECTIE ELEVI
Grupul tinta al elevilor participanti la mobilitati si activitatile de proiect
realizate cu elevi din scolile partenere este format din elevii cu varsta 13-15 ani.
In perioada 05-14 octombrie 2014, va avea loc selectia elevilor, dupa
urmatorul program:

5-12 Octombrie 2016 – Depunerea dosarului
12-14 Octombrie 2016 – Evaluarea dosarelor
15 Octombrie 2016 - Afisarea rezultatelor selectiei
I CRITERII DE SELECTIE:
-

Participantul trebuie să fie elev al Scolii Gimnaziale ,,Dr. Alexandru Safran”;

-

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani;

-

Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus in termen.

II CONDIŢII DE SELECŢIE:
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta
cu Admis sau Respins;
• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii
• Media 10 (zece) la purtare.
• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului
(informare, pregătire, consiliere);
• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.
III. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
• Cerere de înscriere (formular tip);
• Copie după cartea de identitate sau certificat de nastere;
• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la
proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în
grupul ţintă al proiectului;
• Adeverinţă din care sa reiasă anul de studiu, media generala la purtare si la Limba
engleza in anul trecut scolar;
• Declaratie parinţi pentru participarea la selecţie;
• Recomandarea de la profesorul diriginte;
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
• Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de
acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de
vedere medical pentru o astfel de deplasare.

Coordonator proiect,
Prof. Dr. Mihaela Cojocaru
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FIȘA DE ÎNSCRIERE
Director,

Doamnă Director,

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data
de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ str.
____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al
CNP

_______________________

tel

____________________

E-mail

__________________________________ elev/ă în clasa _____, vă rog să- mi aprobați înscrierea la
procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului
ERASMUS+ ,, Knowing you, knowing me”.

Data:
Cu multumiri,
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SCRISOARE DE MOTIVAŢIE
Stimată doamnă/domn profesor,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea
membrilor grupului ţintă al proiectului.
Doresc să fac parte din grupul ţintă. Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe
viitor să
………..……...............................……………………………………………….……………………..…………
………………………………………………………......................................
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru
participarea în proiect) ………………………………………………………………..........…….
………………………………………………………...................................................………………........
Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1. ……………………………………………………………......................................
2. ……………………………………………………………….................................
3. ……………………………………………………………………............................
Experinta mea in proiecte este
…………………………………………………………………………………………….............
Vă mulţumesc,
Nume şi prenume:
Semnătura:
Data:
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DECLARAŢIE
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă
str.........................…………………….nr

în……..………………………..…….
……………….

bl

.....….…

ap.….…….

telefon.……............................……. email……...................................…....………. identificat cu … seria
…… numărul ……………. valabil până la data…………….
PĂRINTELE elevului/ ei ………………………………………………………….
declar că sunt de accord ca fiica/ fiul meu sa participe la activitatile proiectului si accept sa fie
fotografiat sau inregistrat pentru diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectului.

Semnatura,

Data:
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RECOMANDARE DIRIGINTE
Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în mod
deosebit la disciplinele _____________________________________________, a manifestat
preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă
conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la toate activităţile cerute. Totodată a demostrat reale
aptitudini de lucru în echipă în vederea realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, dar şi în afara
acestora, implicându-se în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la dezvoltarea
sa profesională şi personală.
Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată
cu maximum de responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană
meticuloasă, perseverentă şi foarte ambiţioasă. _____________________este comunicativ/ă,
deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări. În aceste condiţii îl/o recomand cu
toată căldura pe elevul/a ____________________________________ pentru programul Erasmus +.
Pentru

întrebări,

vă

stau

la

dispoziţie

la

adresa

email________________________________ şi telefon: ___________________________

Prof. _______________________________
Semnătura ___________________________
Data ______________

de
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ANGAJAMENT SCRIS ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/a……………….....…………..………,,
elevului……………………………………,

avand

CNP…………...………………………

parintele
domiciliat/ă

în……..…………. str. ..................……….…........………. nr.....….… ap.….…. tel. fix…….......….…… tel.
mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a proiectului, am fost
informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale
Erasmus +.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul
proiectului susmenţionat.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine
avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat
informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de
candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în
eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură
depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să
anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data:
Semnătura

