Sprijinim performanța
Burse de sprijin

În anul școlar 2022-2023, Liceul Tehnologic
Sava Brancovici va acorda 2 burse de 200 de lei lunar pe
lângă celelalte drepturi de la stat care să-i sprijine pe elevii
cu rezultate bune la învățătură, care se vor înscrie la una din
specializările de la școala noastră, având media la testele
naționale peste 8.00.
Elevii care se vor înscrie la învățământul
profesional beneficiază de o indemnizație de 200 de lei
lunar din partea statului.
Punctele noastre tari:
o Resursa umană pregătită pentru activitatea cu toți copiii
care doresc să învețe o meserie;
o Tradiţie de peste 100 de ani în învăţământ profesional
şi pentru copiii cu dificultăți de învățare;
o Grup foarte activ implicat în redactarea unor programe
de reformă educativă, programe de tineret şi
programe sociale;
o Baza materială, clădiri și alte spaţii concepute
corespunzător activităţii educative, recuperatorii şi
mai ales pregătirii vocationale;
o Posibilităţi de interdisciplinaritate, policalificare și
pregătire complementară;
o Obişnuinţa comunităţii cu copiii cuprinși în programul de
profesionalizare;
o Posibilităţi de asistenţă în domeniul psiho-pedagogic,
terapia deficienţilor de diferite tipuri, asistenţă
socială, cazare, masă etc.;
o Activitate extracurriculară dezvoltată: activități de
muzică și cor, echipe pe ramuri de sport, cerc de
desen şi sculptură în lemn, cerc de şah, programe
pentru tineret;
o Apartenenţă la structuri internaţionale, parteneriate cu
asociaţii şi fundaţii.

“Vă așteptăm la Ineu”

“Meseria este brățară de aur”
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PLAN DE ŞCOLARIZARE
2022 – 2023
CLASA a IX - a
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Profil: Servicii
1. Domeniul pregătirii de bază
Turism și alimentație - 1 clasă 28 elevi
Calificarea profesională:
Tehnician în turism
Profil: Electric
1. Domeniul pregătirii de bază
Turism și alimentație - 1 clasă 28 elevi
Calificarea profesională:
Tehnician electrician electronist auto
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL
CLASA a IX - a
Profil: Tehnic
1. Domeniul pregătirii de bază
Mecanică - 1 clasă 28 elevi
Calificarea profesională:

CLASA a IX – a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
1. Domeniul pregătirii de bază:
Turism și alimentație - 1 clasă 28 elevi
Calificare profesionala:
Ospătar, (chelner) vânzător în unități
alimentație – 12 locuri
Lucrător hotelier-12 locuri

de

Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații

2. Domeniul pregătirii de bază:
Construcții instalații și lucrări publice - 1 clasă 28
elevi
Calificare profesionala:
Zidar-pietrar-tencuitor-24 locuri
3. Domeniul pregătirii de bază:
Mecanică - 1 clasă 28 elevi
Calificare profesionala:
Lăcătuș mecanic prestări servicii - 12 locuri
Mecanic-auto - 12 locuri

CLASA a XI - a
Profil: Tehnic
1. Domeniul pregătirii de bază
Turism și alimentație - 1 clasă 28 elevi
Calificarea profesională: Tehnician în turism

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL-SPORTIV
Clasa a V-a Specializare Fotbal-1 grupă 10 elevi
Clasa a V-a Specializare Tenis de câmp-1 grupă
10 elevi

ȘCOALA DE MAIȘTRI
Domeniul: Construcții si lucrari publice;
Calificare profesionala- Maistru construcții civile
industriale și agricole- 24 locuri
PROIECTE
1. Parteneriat cu Intreprinderea hotelieră
“Atlantica” prin care anual, prin proiect
european, elevii de la Turism și
alimentație au posibilitatea de a face
practica comasată la hoteluri de 4 și 5 stele
în Cipru, cu susținerea tuturor cheltuielilor
și subvenție pentru practică.
2. Proiecte în
cadrul programului
“Mobilități de tineret” – anual pleacă
3-4 grupuri de copii în străinătate.
3. Proiecte în cadrul
programului
“Erasmus +” – grupe de copii pleacă la
specializări în străinătate
4. Centrul de Timp liber - în fiecare vară,
două săptămâni, activități cu copiii care
doresc să participe.
5. Ansambluri sportive pentru toate ramurile
de sport cerute de copii - fotbal, volei,
baschet, handbal, sah, atletism și pentru
alte discipline - pictură, cor, sculptură,
dansuri etc.

