RESURSE UMANE
“Implică-te activ pentru viitorul tău!”
Director, prof. Dr. Soreanu Dinela

VIZIUNEA ȘCOLII
Performanță ș i prestigiu ı̂n
educație prin confirmarea tradiției ș i
asumarea modernită ții.











13 prof. învățământ preșcolar
18 prof. învățământ primar
49 profesori gimnaziu și liceu
13 pers. didactic auxiliar
15 pers. nedidactic
100% personal calificat
48 profesori cu gradul didactic I
2 profesori cu titlul de Doctor
8 profesori metodiști - ISJ Prahova

RESURSE MATERIALE

MISIUNEA ȘCOLII
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
promovează o educație ı̂n schimbare,
orientată spre valori democratice ș i
umaniste, care oferă ș ansa fiecă rui elev
de a atinge propria excelență.
Intr-un mediu stimulativ, fundamentat
pe comunicare ș i pe cooperare, ı̂ntr-un
climat de siguranță fizică ș i psihică ,
elevii pot ı̂nvă ța să devină cetă țeni
europeni activi ı̂ntr-o societate a
cunoaș terii, competitivă ș i dinamică .
Ș coala devine astfel reper pentru
recunoaș terea ș i valorificarea potențialului educațional confirmat de
comunitate.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
An școlar 2017 – 2018

Înv. primar – 3,5 clase pregătitoare
Învățământ gimnazial – 3 clase a V-a
(o clasă de engleză intensiv)
Învățământ liceal:
– 2 clase profil uman, filologie,
engleză intensiv
– 1 clasă profil real, matematicăinformatică











36 săli de clasă
10 laboratoare, o sală multifuncțională
Cabinet medical, sală de lectură
Bibliotecă – aprox. 30 000 cărți
Sală de sport modernă cu 150 locuri
3 săli de sport - gimnastică
3 terenuri de handbal în aer liber
Muzeu de istorie
2 microbuze cu 16+1 locuri

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

REZULTATE - 2016








INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

90,9% promovare la bacalaureat
76% admiși la universități
93% admiși la licee și școli profesionale
9 premii la olimpiadele școlare
79 premii la concursuri școlare
21 parteneriate active
97 burse de merit

ORAȘUL BREAZA
CONTACT

ORGANIZARE
 Festivalul
internațional
de
folclor
“CALABREAZA”
 Fazele județene ale Olimpiadelor naționale
la tenis de masă și handbal
 Faza județeană a concursului național
interdisciplinar “Cultură și civilizație în
România”
 Concursul județean “Flori în grădina
ortodoxiei“
 Concursul interjudețean de reviste școlare
„Aripi”
 Simpozionul național “Performanță ș i
prestigiu ı̂n educație, transdisciplinaritate,
creativitate”
 Ș coala de vară : “Hai să ... Teatru!”

Strada Republicii, nr. 69
Breaza, Prahova, Romania
E-mail: lic_vlaicu@yahoo.com
Tel: 0244 340627
Fax: 0244 340907
www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro
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ongevitate,
radiție,
scensiune,
aloare

