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Ciclul primar – 4 clase (normale)
 1 clasă pregătitoare
 1 clasă I
 1 clasă a II-a
 1 clasă a III-a
Ciclul gimnazial, profil vocațional – 5 clase
 1 clasă a V-a
 1 clasă a VI-a
 1 clasă a VII-a
 2 clase a VIII-a
Ciclul liceal, profil vocațional specializarea sportivă – 16 clase
 4 clase a IX-a
 4 clase a X-a
 4 clase a XI-a
 4 clase a XII-a
Ciclul liceal, profil teoretic specializarea filologie -6 clase
 1 clasă a IX-a
 2 clase a X-a
 2 clase a XI-a
 1 clasă a XII-a
DISCIPLINE CDȘ din ariile curriculare
 Limbă și comunicare
 Om și societate
 Matematică și științe
 Tehnologia informatiei și comunicării

Profilul elevului aşteptat la Liceul cu Program Sportiv Suceava
 Să iubească victoria, dar să ştie să recunoască când cineva este mai bun.
 Să fie bun, exigent cu el însuşi şi cu cei din jur, tolerant, lider, dar, în acelaşi timp, şi om
de echipă.
 Să se afirme cu iniţiative, idei şi soluţii în activităţile şcolare şi extraşcolare.
 Să dovedească creativitate.
 Să fie comunicativ, implicat, să aibă simț civic
 Să aibă curajul de a pune întrebări.
Resurse umane
 4 clase primare -66 elevi
 5 clase gimnaziu cu profil sportiv – 106 elevi
 16 clase liceu cu profil sportiv – 403 elevi
 6 clase liceu cu profil filologie – 166 elevi
 76 cadre didactice (profesori antrenori emeriți, profesori antrenori implicați, cu rezultate
bune și foarte bune; profesori membri ai corpului național de experți MEN)
Baza materială
 20 săli de clasă
 laborator de informatică
 cabinete de chimie, fizică și biologie
 cabinet de istorie
 2 cabinete de limba română
 cabinet de limba engleză
 cabinet de limba franceză
 bibliotecă
 sală de festivități, cabinet multimedia
 cabinet de consiliere psihopedagogică, cabinet medical
 2 cămine pentru cazarea elevior
 cantină și sală de club
 sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Suceava, cu dimensiunile de 46X30 m şi cu
tribună de 500 de locuri este folosită pentru următoarele discipline sportive: fotbal,
handbal, tenis şi volei
 bază sportivă modernă: teren de fotbal omologat cu suprafață sintetică, 2 terenuri cu
suprafață sintetică multifuncționale, sală de forță.
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