
 

 

Regulile de selecție profesori și elevi 

Avem plăcerea de a vă anunța deschiderea sesiunii de înscriere la cursurile 
Centrului Județean de Excelență pentru semestrul al II-lea din anul școlar 2020-
2021, cu opțiunea de a rămâne înscris și în anul școlar următor. 

Pentru sfârșitul acestui an școlar vom începe cu două discipline, matematică 
și limba română, având în vedere numărul redus de ore de care beneficiază 
județul, cu posibilitatea extinderii numărului de ore pentru anul școlar următor. 

Înscrierea elevilor se face doar online, în perioada 19 aprilie - 29 aprilie 
2021, prin completarea unui formular care va fi postat pe site-ul IȘJ TR. Grupele 
de performanță se organizează la nivel gimnazial (clasele V-VIII) și nivel liceal 
(clasele IX-XII). 

În perioada 05.05 – 10. 05.2021 se va desfășura selecția elevilor pentru 
Centrul Județean de Excelență Teleorman pentru disciplina la care au optat. 
Calendarul si programul de activități se va afișa după selecția elevilor. 

Regulile de selecție elevi 

, în cadrul grupelor Centrului Județean de Excelență Teleorman sunt 
următoarele: 

1) Elevii calificați la o competiție internațională de specialitate, chiar dacă 
rezultatul a fost obținut în alt an decât cel anterior. 

2) Elevii calificați în ultimii doi ani la faza națională a olimpiadei 
corespunzătoare disciplinei vizate, sau la concursuri naționale recunoscute de 
Ministerul Educației(ME), altele decât cele din calendarele CAER și CAEN; 

3) În limita unui număr de maximum 15 elevi pe grupă, comisia de selecție 
poate aproba selectarea în grupă a elevilor care au obținut premii/mențiuni la 
faza județeană a Olimpiadei de profil din ultimii doi ani sau concursuri 
județene/interjudețene recunoscute de Ministerul Educației. În limita locurilor 
disponibile se pot înscrie si elevii participanți la etapa locală sau care au 
recomandarea unui profesor. 

4) În funcție de numărul de elevi înscriși (număr minim de 8 elevi în grupă) 
directorul Centrului poate decide reconfigurarea grupelor pe discipline de 
învățământ, în concordanță cu numărul de ore alocate. 

 



 

  

 Regulile de selecție profesori 

(1) Selecţia personalului didactic de predare necesar desfăşurării activităţilor 
din centrul de excelenţă se realizează de către o comisie, numită prin decizie a 
inspectorului şcolar general, formată din inspectorul şcolar general adjunct, 
inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară şi directorul 
centrului de excelenţă. 

(2) Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu 
ce conţine cererea de înscriere, curriculum vitae, documente justificative şi a unui 
interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de 
pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut 
rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri. 

În perioada 19 aprilie – 29 aprilie 2021 profesorii interesaţi sunt rugați să 
depună dosarele personale la IȘJ TR, str. Carpați, nr. 15, zilnic între orele 09.00-
15.00, la etajul 2, camera 28. 

 


