Antet liceu

SCRISOARE DE INTENȚIE
Către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
Ca urmare a anunțului privind selectarea liceelor care vor participa la schema de granturi din cadrul
Proiectului privind învățământul secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE), ne exprimăm,
prin prezenta, intenția de a participa la schema de granturi pentru licee din cadrul proiectului.
Confirmăm faptul că liceul nostru (numele liceului)_______________________________________ din
localitatea (numele localității) _______________, județul (numele județului) _______________
îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul prezentei scheme de granturi, respectiv:
1. Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2015, cumulat ambele sesiuni, a fost pentru
promoția curentă de ________
2. Rata de absolvire a claselor terminale, în anul școlar 2014-2015, a fost de ___________
Înțelegem că valoarea maximală a grantului pe care îl putem accesa, calculată în baza datelor statistice
oficiale, a informațiilor furnizate de noi și/sau existente în SIIIR, ne va fi comunicată în timp util de către
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă.
Suntem de acord ca, în perioada de pregătire a propunerii de proiect, să beneficiem de asistența și
ghidarea oferite de facilitatorul desemnat liceului nostru.
Confirmăm că informațiile despre liceu atașate prezentei scrisori sunt conforme cu realitatea.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Denumire:

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume:
Funcție:
Semnătură și ștampilă

Anexă a Scrisorii de Intenție
A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE LICEU
A1. DATE DE CONTACT ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Numele unității de învățământ
care aplică
Codul SIRUES
Adresa completă
Județ
Telefon / Fax
E-mail
Pagina web
A2. REPREZENTANT LEGAL / DIRECTORUL LICEULUI
Nume, Prenume
Funcția
DIRECTOR
Telefon fix / Fax
Mobil
E-mail
A3. PERSOANĂ DE CONTACT
Nume, Prenume
Funcția (în liceu)
Telefon fix / Fax
Mobil
E-mail
B. DESCRIEREA LICEULUI / DATE STATISTICE
B1. Mediul de proveniență
B2. Filiera/profilul/specializarea claselor din unitatea
de învățământ
B3. Forma de organizare
Învățământ cu frecvență - zi
Învățământ cu frecvență - seral
Învățământ cu frecvență redusă
B4. Numărul total al cadrelor didactice în anul 20152016
B5. Numărul elevilor înmatriculați în învățământul
liceal în anul 2015-2016, din care
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a
Clasa a XIII-a
Clasa a XIV-a
Total

URBAN/RURAL

Număr clase:

Număr elevi:

Total:

B6. Numărul elevilor înmatriculați în învățământul
liceal, în anul 2015-2016, aparținând grupurilor
dezavantajate, precum:
Etnie Romă
Apartenență alte minorități
Elevi cu nevoi speciale
Elevi din familii cu părinți care lucrează în străinătate
Alți elevi cu risc crescut de abandon școlar
Total
B7.Numărul elevilor înscriși în clase terminale de liceu
în anul 2014-2015
B8. Rata medie de absolvire la finalul anului școlar
2014-2015
B9.Numărul absolvenților din seria curentă 2015 care
au participat la examenul de bacalaureat (2015)
B10. Rata medie de promovare a examenului de
bacalaureat 2015

C. PREZENTAREA SITUAȚIEI ACTUALE
Scurtă descriere a situației actuale a liceului, cu accent pe provocările de natură educațională,
personală sau socio-economică cu care se confruntă elevii și personalul liceului (maximum 1 pag)

D. POSIBILE ACȚIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE A LICEULUI
Prezentați posibilele acțiuni identificate la nivelul școlii, pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor
în următorii 4 ani (maximum 1 pag)

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Denumire:

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume:
Funcție:
Semnătură și ștampilă

