SCURT ISTORIC

DOTAREA LICEULUI
Sălile sunt spaţioase,
igienice, având încălzire
centrală pe gaz.
Există
cabinete
de
literatură, limbi străine,
chimie, fizică, biologie.

Clădirea în care funcționează
instituția noastră are o arhitectură
deosebită și a fost construită în anul 1909.
Din anul 1932 și până în prezent au
funcționat în această clădire instituții de
învățământ sub diferite forme și cu
denumiri diferite.
Privind în urmă putem spune că în
această clădire s-au pregătit elevi în toate
domeniile: tehnic, agricol, economic și
teoretic.
Este de apreciat faptul că numărul
elevilor a crescut de la un an la altul,
factorul principal fiind calitatea muncii
depuse de cadrele didactice.
În prezent în școala noastră învață
un număr de 1200 elevi, limba de predare
fiind limba română.

luminoase,

Avem două laboratoare
de informatică, dotate
cu mobilier nou şi 60
de calculatoare performante, legate în reţea,
elevii având acces la
internet.
Orele de educație fizică
se pot desfășura fie în
aer liber pe terenul de
iarbă
sau
bitum,
precum și în sala de
sport care dispune de
dotările necesare practicării majorității
disciplinelor sportive.
Școala noastră dispune
de o cantină modernă
cu peste 150 de locuri
și de un internat cu 60
de locuri de cazare.
În
sălile
de
clasă
există
montate
videoproiectoare, fapt care face ca toatele orele
la toate disciplinele să fie predate după
metodele cele mai moderne.

ACTIVITĂŢI ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE
Pe lângă activitățile de bază ale
elevilor, care este pregătirea de zi cu
zi, ne preocupăm ca elevii noștri să
obțină rezultate deosebite la:
- olimpiade școlare;
- concursuri școlare;
- simpozioane științifice;
- întreceri sportive.

Pe lângă activitatea de bază care este
învățarea, elevii noștri sub directa
îndrumare a cadrelor didactice se
implică și în activități extrașcolare:
- Olimpiada claselor la sport;
- cercuri literare și trupe de teatru;
- excursii;
- diferite spectacole organizate prin
Casa de Cultură;

REZULTATE OBȚINUTE
•

la olimpiadele de:
o informatică
o matematică,
o limba şi literatura română,
o limba şi literatura engleză,
o geografie,
o fizică,
o biologie,
o limba latină,
o logică,
o religie.

•

la întreceri sportive: fotbal, cros, karate,
aeromodelism, baschet, box

•

la concurs de biologie: "Sanitarii
pricepuţi”, Protecţia mediului

•

la concursuri de religie, desen, corale.

•

la concursuri de limbi străine

•

la cercuri literare, trupe de teatru

•

la concursuri de educaţie rutieră

•

la concursuri de ”Reviste școlare”
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CLASA a IXIX-a
PROFIL UMAN
Filologie
1 clasă (28 locuri)
COD 134
PROFIL REAL
Matematică Informatică
Intensiv Engleză
1 clasă (28 locuri)
Matematică Informatică
Intensiv Informatică
1 clasă (28 locuri)
COD 135
135
PROFIL UMAN
Știinţe sociale
1 clasă (28 locuri)
COD 136
136
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“Şcoala cea mai bună este aceea,
în care înveţi, mai întâ
ntâi de toate,
a învăţa”
învăţa”
Nicolae Iorga

