UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013

Instrumente Structurale
2007- 2013

OIPOSDRU

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,”
Domeniul major de intervenţie 2.1 ,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa
muncii!”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62356

CRITERII SELECȚIE ELEVI CALIFICAREA MECANIC AUTO-NIVEL 2

Nr crt
1

2
3
4

5

Criteriul
Comportamentul şi disciplina manifestate atât la clasă căt
şi la atelierul –şcoală (în urma consultărilor maiştrilor de
atelier, cât şi a diriginţilor cls. a IX-X a SAM)
Rezultatele obţinute la instruirea teoretică şi practică în
clasele a IX – X -a SAM (peste 6,50)
Frecvenţa la clasă şi la practica de atelier
Performanta scolara aria curriculara tehnologii ( peste
8.50)
Provenienta din familii a caror venit net pe membru de
familie este sub 500 lei

Punctaj
30 puncte

20 puncte
20 puncte
20 puncte
10 puncte

Nota:
1) Elevul care va întruni cel puţin 70 de puncte, tinandu-se cont de ordinea
descrescatoare a punctajului obtinut la nivelul scolii, va participa la stagiile de
pregatire practica
La punctaje egale se va lua in considerare elevul care a obtinut media scolara mai
mare pe parcursul anului scolar anterior .
2) Selecţia grupului ţintă al elevilor, se va desfăşura cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare cu privire la egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în
considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Echipa de management
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Domeniul major de intervenţie 2.1 ,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
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]
CRITERII SELECȚIE ELEVI CALIFICAREA STRUNGAR-NIVEL 2

Nr
crt
1

2
3
4

Criteriul

Punctaj

Comportamentul şi disciplina manifestate atât la clasă
căt şi la atelierul –şcoală (în urma consultărilor maiştrilor
de atelier, cât şi a diriginţilor cls. a IX-X a SAM)
Frecvenţa la clasă şi la practica de atelier
Performanta scolara aria curriculara tehnologii (peste
8.50)
Provenienta din familii a caror venit net pe membru de
familie este sub 500 lei

40 puncte

30 puncte
20 puncte
10 puncte

Nota:
1) Elevul care va întruni cel puţin 70 de puncte, tinandu-se cont de ordinea
descrescatoare a punctajului obtinut la nivelul scolii, va participa la tagiile de pregatire
practica
La punctaje egale se va lua in considerare elevul care a obtinut media scolara mai
mare pe parcursul anului scolar anterior .
2) Selecţia grupului ţintă al elevilor, se va desfăşura cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare cu privire la egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în
considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Echipa de management

