Liceul Teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail:ltjeanmonnet@gmail.com

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ

PROGRAM:12.00-18.00
LOCAȚII: - CORPUL B AL LICEULUI (str. J. Monnet nr. 2)
- Grădinița Liceului J. Monnet (str. Calea Floreasca nr. 96,
transport asigurat) – pentru clasa pegătitoare
MASA: SMART BISTRO JEAN MONNET, cu intrare directă din curtea
liceului
OFERTA EDUCAȚIONALĂ:






pachetul A: RITM LENT DE INVATARE
- masa de prânz (1,5h zilnic) – îngrijitor şi/sau pedagog
- efectuarea temelor (1,5h – 2h zilnic) - învăţătoare
- aprofundarea conţinuturilor (1hx3zile/sǎptǎmânǎ) - învăţătoare
-opţional joc sportiv (1hx2zile/sǎptǎmânǎ) – profesor/instructor de
specialitate
-mişcare şi recreere (1-2h zilnic) - pedagog
pachetul B:RITM RAPID DE INVATARE
- masa de prânz (1,5h zilnic) – îngrijitor şi/sau pedagog
- efectuarea temelor(1,5h – 2h zilnic) - învăţătoare
extinderea
conţinuturilor,
pregǎtirea
pentru
olimpiade şi
concursuri şcolare (1hx3zile/sǎptǎmânǎ) – învăţătoare şi/sau profesor de
specialitate
-opţional joc sportiv (1hx2zile/sǎptǎmânǎ) - profesor/instructor de
specialitate
-mişcare şi recreere (1-2h zilnic) - pedagog
pachetul C: DIVERSITATE
- masa de prânz (1,5h zilnic) – îngrijitor şi/sau pedagog
- efectuarea temelor (1,5h – 2h zilnic) – învăţătoare
- opţionale la alegere din urmǎtoarea listǎ: joc sportiv, o limbǎ strǎinǎ, arte
marţiale, actorie, dans sportiv, educaţie artisticǎ, a doua limbǎ strǎinǎ,
bune maniere, cunoaşterea sinelui (1h - se vor alege între 3 şi 5 opţionale
/sǎptǎmânǎ) – profesor de specialitate
-mişcare şi recreere (1-2h zilnic) – pedagog

LICEUL TEORETIC “JEAN MONNET”

Liceul Teoretic Jean Monnet
Str. Jean Monnet, Nr.2
Sector 1- Bucuresti
Tel/fax: 021 230 50 78
E-mail:ltjeanmonnet@gmail.com

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 05 martie 2019, ORA 16.30
OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019
 3 CLASE – 75 DE LOCURI
 Vor prelua clasa pregătitoare:
prof. pt. înv. primar Felicia Ionescu
prof. pt. înv. primar Andreea Prislopan
 profesori titulari ai Liceului Teoretic Jean Monnet
 experiență profesională de peste 20 de ani

CONDIȚII GENERALE DE DEPARTAJARE (se aplică pentru copiii care locuiesc în
afara circumscripției, în cazul în care numărul de cereri de înscriere este mai
mare decât numărul de locuri disponibil, după admiterea copiilor care locuiesc
în circumscripția școlară)
1. EXISTENȚA UNUI CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE A COPILULUI
ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP
2. EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE ATESTĂ CĂ PREȘCOLARUL ESTE
ORFAN DE AMBII PĂRINȚI SAU PROVINE DINTR-O CASĂ DE COPII/UN
CENTRU DE PLASAMENT/DIN PLASAMENT FAMILIAL
3. EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE ATESTĂ CĂ PREȘCOLARUL ESTE
ORFAN DE UN SINGUR PĂRINTE
4. EXISTENȚA UNUI FRATE/A UNEI SURORI ÎNMATRICULAT (E) ÎN UNITATEA
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CONDIȚII SPECIFICE DE DEPARTAJARE (se aplică pentru copiii care locuiesc în
afara circumscripției, în cazul în care numărul de cereri de înscriere este mai
mare decât numărul de locuri disponibil, după admiterea copiilor care
îndeplinesc cel puțin o condiție generală)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.
5.

Criteriul specific
Locul de muncă al unuia dintre părinţi se
află în proximitatea Liceului Teoretic Jean
Monnet.
O rudă, până la gradul IV, a copilului , care
se ocupă de îngrijirea acestuia, are
domiciliul în circumscripția școlară a
Liceului Teoretic Jean Monnet
Copilul sau un frate/o soră a copilului a
frecventat/frecventează cursurile grădiniţei
Jean Monnet sau ale unei grădiniţe
partenere cu Liceul Teoretic Jean Monnet.
Un părinte/bunic/frate al copilului a
absolvit Liceul Teoretic Jean Monnet.
Copilul desfăşoară activităţi cu caracter
artisitic sau sportiv într-un club sau o
instituţie din circumscripția școlară.

Lista documentelor doveditoare
pentru îndeplinirea criteriului
Adeverinţă de angajat din care să
reiasă adresa instituţiei
1.Copie act de identitate
2.Declarație pe proprie răspundere
părinte
3.Dovada gradului de rudenie
Adeverință de la gradiniță din care
să reiasă frecventarea cursurilor
respectivei gradinite
1.Adeverință de la unitatea școlară
2.Dovada gradului de rudenie
Adeverinţă de la club/instituţie din
care să reiasă adresa acestuia

