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VIZIUNEA ȘCOLII
În perioada 2017-2021 avem în vedere consolidarea acţiunilor factorilor implicaţi în actul
educaţional al tinerei generaţii astfel încât Liceul cu Program Sportiv va fi cunoscut și apreciat
pentru calitatea actului educational în ansamblul său.
Activitatea noastră se va concentra pe ore de calitate, performanţă sportivă şi şcolară,
dezvoltarea în continuare a bazei sportive şi materiale, implicarea în programe şi proiecte
naţionale şi europene, atitudine principială, profesionalism, formare continuă, comunicare
deschisă şi sinceră şi, nu în ultimul rând, pe consilierea permanentă a elevilor.
Dorim să realizăm progresul tuturor elevilor astfel încât, fiecare elev va atinge potențialul
maxim, fiind capabil să răspundă unei societăți moderne și dinamice.
Vom crea oportunități pentru dezvoltarea personală și a competențelor cheie generatoare
de valori europene pentru cadrele didactice și elevii noștri.
Vom dezvolta și implementa un management eduacațional de calitate care să aibă ca
finalitate un învățământ viabil și competitiv.

MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea Liceul cu Program Sportiv Suceava este să furnizeze educație de calitate, în
condiții cât mai bune pentru toți elevii, să ofere elevilor un mediu de învățare propice
dezvoltării capacităților și competențelor personale, croit pe nevoile, stilul de învățare și
aspirațiile fiecărui individ.
Liceul cu Program Sportiv Suceava are misiunea de a recruta talente pentru loturile
naţionale de juniori şi tineret, perfecţionând calităţile native ale elevilor din zonă, asigurându-le
capacitatea de a reflecta asupra lumii, demonstrând flexibilitate, adaptare şi integrare în medii
diverse, astfel încât nivelul de performanță/ progres să fie cel așteptat de comunitatea locală
și cel cerut la standarde naționale.
Ajutat de un colectiv de cadre didactice cu experiență și dăruire, elevul își va putea
desăvârșii personalitatea, va putea dobândi sistemul valorilor culturale, morale și etice în
vederea integrării într-o societate aflată în permanentă modernizare.
Pentru a realiza misiunea vom forma tinerilor competenţe-cheie generatoare de valori
europene: ,,comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, tehnologia informaţiei şi a
comunicării, a învăţa să înveţi, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi, a învăţa

să fii un bun cetăţean al patriei tale, al Uniunii Europene şi al Lumii ”. Aceste valori vor fi
identificate şi exersate prin programele şi proiectele comunitare pe care le vom derula, fapt ce va
conduce la dezvoltarea misiunii europene a educaţiei în unitatea noastră şcolară.
ȚINTE STRATEGICE STABILITE 2017-2021

CURRICULUM

ŢINTA STRATEGICĂ
ȚINTA 1 Dezvoltarea unui management performant care să creeze
valoare adăugată, valoare ajustată și valoare nou creată actului
educațional .
ȚINTA 2 Îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la
activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora.

RESURSA UMANĂ

ȚINTA 3 Management al resurselor umane axat pe formarea și motivarea
cadrelor didactice pentru a putea acționa eficient.

DOMENIUL
MANAGEMENT

RESURSE MATERIALE
RELAȚII COMUNITARE

ȚINTA 4 Gestionarea, întreținerea, menținerea funcționalității
patrimoniului școlii și dezvoltarea acestuia prin atragerea de resurse
bugetare și extrabugetare.
ȚINTA 5 Adaptarea comunității școlare la o societate în schimbare, prin
intermediul inițierii/continuării de proiecte și parteneriate locale,
naționale și internaționale.

Profilul elevului așteptat la Liceul cu Program Sportiv Suceava
 Să iubească victoria, dar să știe să recunoască când cineva este mai bun.
 Să dorească să studieze limbille străine .
 Să se implice în proiecte de parteneriat și acțiuni de voluntariat.
 Să fie bun, exigent cu el însuși și cu cei din jur, tolerant, lider si om de echipă .
 Să se afirme cu inițiative, idei și soluții în activitățile școlare și extrașcolare.
 Să dovedească creativitate.
 Să fie comunicativ si să aibă simț civic.
 Să aibă curajul de a pune întrebări
FORMAȚIUNI DE STUDIU – 32
PROGRAMUL DE STUDIU – 2 schimburi (8,30-13,20 / 13,30- 18,20)
Ciclul primar – 5 clase
 1 clasă pregătitoare
 1 clasă I
 1 clasă a II-a
 1 clasă a III-a
 1 clasă a IV-a
Ciclul gimnazial (filiera vocațională, profil sportiv – 5 clase
 1 clasă aV-a, clasă mozaic
 1 clasă aVI-a, clasă mozaic

 1clasă a VII-a –clasă mozaic
 2 clase a VIII-a- clase mozaic
Ciclul liceal (filiera vocațională, profil sportiv)- 16 clase
 4 clase a IX-a
 4 clase a X-a
 4 clase a XI-a
 4 clase a XII-a
Ciclul liceal (filiera teoretică, specializarea filologie)- 6 clase
 1 clasă a IX-a
 1 clasă a X-a
 2 clase a XI-a
 2 clase a XII-a
DISCIPLINE CDȘ din ariile curriculare:
 Limbă și comunicare ( Limba și literatura română, limba engleză, limba franceză și limba
italiană)
 Eucație fizică și sport
 Om și societate ( Istorie, geografie, socio-umane)
 Matematică și științe ( Matematică, educație pentru sănătate)
 Tehnologia informației și a comunicării

RESURSE UMANE
 Elevi – 754
 75 cadre didactice
 12 persoane –didactic auxiliar
 18 persoane – nedidactic
BAZA MATERIALĂ
 22 săli de clasă
 1 cabinet de informatică
 3 cabinete de fizică, chimie și biologie
 cabinete de: istorie, geografie, limba engleză, limba franceză
 bibloteecă
 salăde festivități
 cabinet multimedia
 cabinet de consiliere psihologică
 cabinet medical
 2 cămine pentru cazarea elevilor cu capacitatea de 140 de locuri
 cantină și sală club
 sala de sport cu dimensiunile 46m x30m , cu tribună de 500 locuri
 sală de forță
 bază sportivă modernă : teren de fotbal omologat, cu suprafață sintetică
 2 terenuri cu suprafață sintetică multifuncționale

