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1. Scurtă prezentare a instituţiei
Liceul Teoretic ”Omega” este o unitate de învăţământ preuniversitară acreditată prin
O.M.Ed.C.T. nr. 5941/14.11.2008 si prin O.M.Ed.C.T.S. nr. 5644/10.10.2011. Pentru anul
școlar 2015-2016 unitatea noastră şcolară vine cu o ofertă educațională la fel de variată, ca
și până acum, pentru toți copiii de vârstă preșcolară și şcolară, indiferent de etnie,
convingeri religioase, categorie socială, urmărind realizarea idealului educaţional românesc,
bazat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, de
dezvoltare liberă, integrată şi armonioasă a individualităţii tuturor copiilor, de formare a
personalităţii autonome şi creative.
2. Resursa umană
2.1. Personal didactic
•

5 educatoare din care:
o 3 cu grad did. II
o 2 cu definitivat

•

7 învăţători, din care:
o 4 cu grad did. I
o 3 cu grad did. II

•

12 profesori, din care:
o 4 cu grad did. I
o 3 cu definitivat, din care 1 cu master
o 5 debutanţi, din care 1 cu master

2.2. Personal didactic auxiliar:
Nr crt.

Personal did. auxiliar

Nr. persoane

1.

consilier școlar

1

2.

biliotecară

1

3.

secretar școală

1

4.

contabil

1

2.3. Personal nedidactic:
Nr crt.

Personal did. auxiliar

Nr. persoane

1.

asistentă medicală

1

2.

lucrător bucătărie

1

3.

personal curățenie

1

4.

întreținător clădire

1

5.

paznic

1

3. Oferta noastră:
3.1. Orar de funcţionare:
luni-joi între orele 8:00 – 17:00, vineri între 8:00 – 15:30
8:00 – 12:00/13:00/14:00/15:00 – cursuri (orele de curs sunt de 50 min. cu pauză de 10 min.)
9:00-10:00 – micul dejun la ciclul preşcolar
9:50-10:00 – gustarea de dimineaţă pentru elevi (laptele şi cornul)
12:30-13:00 sau 13:00-13:30/14:00 – pauză, masa de prânz
12:00-14:00 – diverse opţionale
14:00 -17:00, vineri până la ora 15:30 – program ”Școală după școală”
3.2. Niveluri de învăţământ:
* învățământ preșcolar
* învățământ primar
* învățământ gimnazial

Învățământ preșcolar
GRUPA

NR. DE

NR. DE LOCURI

LB. MODERNĂ

GRUPE

APROBATE

STUDIATĂ

1.

MICĂ

1

24

lb. engleză

2.

MIJLOCIE

1

24

lb. engleză

3.

MARE

1

24

lb. engleză

4.

MAGHIARĂ

1

24

lb. engleză

Învățământ primar
CLASA

NR. DE

NR. DE LOCURI

LB. MODERNĂ

CLASE

APROBATE

STUDIATĂ

1

Pregătitoare

2

40

lb. engleză

2

I

1

24

lb. engleză

3

a II-a

1

24

lb. engleză

4

a III-a

1

24

lb. engleză

5

a IVa

2

40

lb. engleză

Învățământ gimnazial
CLASA

NR. DE

NR. DE LOCURI

LB. MODERNE STUDIATE

CLASE
1.

a V-a

1

20

lb. engleză + lb. franceză

2.

a VI-a

1

20

lb. engleză + lb. franceză

3.

a VII-a

1

20

lb. engleză + lb. germană

4.

a VIII-a

1

20

lb. engleză + lb. germană

3.3. Şcoala noastră pune la dispoziţia elevilor următoarele:
•

cursuri ce au la bază: Curriculum-ul Naţional

•

cadre didactice calificate 100% , bine pregătite profesional

•

personal tânăr, perseverent, dinamic, cu spirit de echipă şi dragoste pentru
copii

•

existenţa unui material didactic bogat şi variat;

•

existenţa unui număr mare de cărţi în biblioteca şcolii;

•

existenţa unui laborator de biologie, fizică, chimie, informatică

•

existenţa unui cabinet de asistenţă medicală

•

existenţa unui cabinet de consiliere atât pentru elevi cât şi pentru părinţi

•

şcoala dispune de 1 xerox,

scanner, 1 laminator, 3 imprimante,

19

calculatoare conectate la internet, 8 laptopuri, 5 videoproiectoare, stație de
amplificare, 2 DVD playere, 10 radio casetofoane MP3, un aparat TV cu
sistem video încorporat, o orga “Yamaha”, o orgă “Korg”, două pianine,
sistem video intern și extern, etc.
•

CDȘ întocmit în funcţie de opţiunile elevilor şi ale părinţilor; (opționale de limba
engleză, aeromodelism, chitară, pian, baschet, creație, experimente, etc)

•

ore de studiu suplimentare – ”Școală după școală” – asistate de către
învăţători, profesori de specialitate pentru sprijin în efectuarea temelor

•

clase cu număr maxim de 20-24 de elevi – activitatea fiecărui copil este
monitorizată în permanenţă de către cadrele didactice

•

atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii şi diversele probleme
ale acestora

•

respectarea libertăţii de credinţă a fiecărui elev

•

pregătire suplimentară pentru Testele Naţionale pentru a diminua nevoia de
meditatori particulari

•

organizarea de activități extrașcolare atractive: serbări şcolare, excursii,
tabere, vizionarea de spectacole de teatru, participarea la diferite concerte
educative, vizite la muzeu, activități ecologice în natură, etc.

•

parteneriate educaționale cu diferite instituții
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