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Viitorul este suma paşilor pe care-i 
faceţi, inclusiv a celor mici, ignoraţi 

sau luaţi în râs ! 
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PLAN  DE  ŞCOLARIZARE 
CLASA  a IX-a 

ANUL  ŞCOLAR  2020–2021 
UN  NUMĂR  DE 5 CLASE, 
ÎNSUMÂND 140  LOCURI 
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Profil  
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UMAN 
Filologie 

 
2 / 56 

Filologie 
bilingv-
engleză 

 

1 / 28 

REAL 
Matematică 
Informatică 

 

1 / 28 

Ştiinţele 
naturii 

 

1 / 28 
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  MOTTO : 
 

”EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE!” 
 

  2020  -  2021 
 
 

 



DE CE HENRI COANDĂ ? 
 

 Şcoală inclusă în Strategia Naţională de Acţiune 
Comunitară - SNAC 

 O implicare activă a conducerii unităţii în viaţa 
şcolii 

 În unitatea noastră, elevul şi părintele ne sunt 
parteneri 

 Unitate şcolară complexă: clase pregătitoare,    
I-IV - învățământ tradițional și Step by Step ; 
gimnaziu, liceu, elevul având posibilitatea unei 
continuităţi în educație 

 Cadre didactice cu cea mai înaltă calificare 
 Activităţi, programe şi proiecte școlare și 

extrașcolare derulate la nivel judeţean, naţional şi 
internaţional 

 Clasele  IX – XII  cu profil uman, specializările 
filologie, filologie bilingv-engleză şi profilul real, 
specializările matematică-informatică şi științe ale 
naturii  

 Bază sportivă  exterioară modernizată, S=4000 
m2, gazon sintetic și nocturnă, (teren handbal, 3 
terenuri baschet, 2 săli gimnastică cu aparatură și 
materiale sportive adecvate)  

 Sală de gimnastică proprie pentru elevii 
învăţământului primar 

 Laboratoare/cabinete (informatică, biologie, 
chimie, fizică, geografie, muzică, desen, ed. 
tehnologică, limba și literatura română, istorie, 
limbi străine ) 

 Asigurarea securităţii accesului în incinta unităţii 
prin camere video  

 Învățământ într-o singură tură: 0800 – 1400 /       
0800 – 1600 (pentru clasele step by step) 

 Spaţiu didactic individualizat pentru elevii din 
ciclurile liceal, gimnazial şi primar  

 Cabinet medical 
 Cabinet stomatologic 
 Cabinet de asistență psihopedagogică și 

consiliere şcolară 
 Sală de festivităţi modernă cu 100 de locuri  

 Internat fete și internat băieți – condiții de cazare 
superioare 

 Cantină la înalte standarde de igienă şi dotare, 
unde elevii pot servi masa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Sistem antifum în toalete 
 Punct DICOS (documentare, informare, 

comunicare și sprijin) pentru elevi, părinți și profesori 
 Sistem audio performant folosit în pauzele dintre 

ore, precum şi staţie radio pentru elevi 
 Sisteme automate economice de folosire a apei şi 

energiei electrice  
 Flux de informaţie publicitară electronică la 

intrarea în şcoală. 
 

PROGRAME EDUCAȚIONALE ÎN DERULARE  
 PRO BONO (program de reziliență educațională 
asistată pentru copii și tineri) 
   PEER MEDIATION (medierea de la egal la egal 
„Împreună, pentru o școală prietenoasă!”) 
 SĂPTĂMÂNA PĂRINȚILOR (activități de 
educație parentală) 
 „ECO-ȘCOALA - Program de educație pentru 
dezvoltare durabilă în școala mea!” 
 „URBIS SALVIUS” - program ecologic pentru 
implementarea unui sistem practic de management al 
mediului și a unui sistem practic de colectare a 
deșeurilor 
  ERASMUS+ 
 
                  PROIECTE DE VIITOR 
 Sală de sport modernă 
 Recunoaşterea internaţională a bacalaureatului la 

clase speciale 
 Menținerea colaborării cu şcoli din ţările Uniunii 

Europene  
 Dotarea sălilor de curs cu mobilier nou 


