Criteriile obligatorii pentru aplicanții la programul de burse pentru Liceu:
1. Aplicanții sunt în prezent în clasa a VIII-a.
2. Media 9,50 în ultimii 2 ani de studiu.
3. Media 9,50 la examenul de Evaluare Națională sau 5.5 la Check-Point.
4. Media 10 la Română, Matematică, Engleză (elevii care aplică din afara Avenor vor da un examen la
Engleză și Matematică).
5. Certificat de limba engleză FCE (sau echivalent).
6. Comportamentul față de ceilalți, respectarea regulilor școlii, respectarea promisiunilor și atitudinea
față de învățare sunt ireproșabile.
a. Pentru elevii Avenor: nota 10 la purtare, fără niciun avertisment scris, fără abateri la purtarea
uniformei, nu mai mult de 5 zile de absență (nu se socotesc zilele de absență din motive medicale cu
scutire de la medic).
b. Pentru elevii din afara Avenor: nota 10 la purtare, scrisoare de recomandare de la diriginte sau de la
director (în care să menționeze clar că elevul a avut un comportament ireproșabil, că este un bun coleg
și prieten).
7. Portofoliu din ultimii doi ani care să cuprindă:
c. Pentru elevii Avenor: rezultate la concursuri municipale și naționale: locul I sau II la concursuri
municipale; locurile I, II, sau III la concursuri naționale (rezultatele pot fi atât la materiile curriculare, cât
și la activitățile de la cluburi, în echipele Avenor sau reprezentând Avenor).
d. Pentru elevii din afara Avenor: rezultate la concursuri municipale și naționale: locul I sau II la
concursuri municipale; locurile I, II, sau III la concursuri naționale (rezultatele pot fi atât la materiile
curriculare, cât și la activitățile extrașcolare din domeniile: baschet, înot, fotbal, karate, pictură, pian,
chitară, alt instrument muzical, canto, balet/dans, public speaking, debate, antreprenoriat).
e. Dovezi ale participării la activități cu scop caritabil sau în folosul comunității.
f. Pentru elevii Avenor: participarea în anul școlar 2015 - 2016 la cel puțin 2 evenimente organizate de
școală sau în care a fost reprezentată școala: Crosul Avenor, Olimpiada Sporturilor, Talent Show,
Interschool Swimming Challenge, Interschool Chess Challenge, Friends of the Piano, spectacolul în scop
caritabil al trupei Alegria, evenimentele de caritate organizate cu părinții sau cu școala (World Vision,
„Ana și Copiii”, Cultural Celebration Day etc.). Se va acorda un punctaj proporțional cu numărul de
participări și implicarea în fiecare.
g. Relația cu Școala - pentru aplicanții elevi din Avenor: relația părinților cu școala și cu angajații școlii
(profesori și personal de suport) este bazată pe respect, pe comunicare, pe feedback constructiv, pe
respectarea regulamentului școlii.

