INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ OLT

SELECȚIE CADRE DIDACTICE

CERINŢE MINIME PENTRU ÎNSCRIERE:







studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar sau universitar;
gradul didactic I (minim II);
preocupări constante faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cei ai
căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri;
capacitate crescută de rezistenţă la stres;
competenţe de lucru cu computerul;

Candidaţii vor depune la sediul Centrul Județean de Excelență Olt/Punctul de lucru de care
aparțin un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) scrisoare de intenţie;
c) curriculum vitae (însoțit de documente justificative);
d) acte de studii (în copii certificate pentru conformitate cu originalul de conducătorul
instituţiei de învăţământ);
e) adeverinţă din care să rezide calitatea de cadru didactic titular;
f) certificatul de acordare a gradului didactic(copie).

NOTĂ: Cadrele didactice care au desfășurat activitate în anul școlar 2013-2014 vor depune la
sediul centrului un curriculum vitae reactualizat(însoțit de documente justificative) până la data de
30 Septembrie 2014.
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ OLT

DOAMNA DIRECTOR AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ OLT

Subsemnatul/a.....................................................................................................,domiciliat/(ă)în
localitatea....................................,strada.................................,nr.........,bl.........,sc.........,ap..........,posesor/(e)
a BI/CI seria...... .,nr...................,eliberat

la

data de..............................,de.............................,profesor

la.....................................................................vă rog să aprobaţi înscrierea pentru selecţia profesorilor care
vor desfăşura activitate la Centrul Judeţean de Excelenţă Olt, pentru disciplina ...................................., în
anul școlar 2014-2015.
Menţionez că sunt/nu sunt de acord să mă deplasez în altă localitate din judeţ,dacă nu se formează
grupă în localitatea de domiciliu,conform orarului stabilit.

Data.....................

Semnătura...................................

Doamnei director al Centrului Judeţean de Excelenţă Olt
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