Liceul Teoretic,
comuna Filipeștii
de Pădure

Prezentare
Unul dintre proiecte la care liceul nostru a
participat „O zi în Parlamentul European de la
Strasbourg” 7 aprilie 2017.

Motto:
„Să lupți, să cauți, să nu te lași doborât”.

Adresa:Liceul Teoretic ,
Comuna Filipeștii de Pădure
Str. Principală, nr.1
Tel. 0244/386102.

AN ŞCOLAR 2017-2018
Coordonator: prof. Brezeanu Marius
Realizare: prof. Dima Marina

Scurt istoric al liceului

Oferta educațională

Resurse materiale

Prima menționare a unei școli în localitatea
Filipeștii de Pădure datează din anul 1838.
Aceasta număra deja la 1845 67 de elevi.
Liceul a fost înființat în 1965 ca liceu
teoretic ce avea secții de zi și de seral, ca urmare
a dezvoltării zonei miniere de aici. El a
funcționat în această formă până în 1972 când a
fost desființat și transformat în liceu agricol cu
clasele I-X.
În 1992 școala pierde cele două clase de
liceu și rămâne doar cu clasele I-VIII.
O nouă transformare se produce în 1998
când se revine la forma de învățământ liceal,
prin înființarea unei clase de filologie.
Astăzi liceul și-a păstrat acest profil
uman, având o clasă de profil uman,
specializarea filologie.

Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de
Pădure dispune de o clasă de a IX-a cu profil
uman, specializarea filologie cu 28 de locuri.
Admiterea se face pe baza mediei aritmetice
dintre media la evaluarea națională, ce contează în
proporție de 80% și media claselor V-VIII, ce
valorează 20%, urmează completarea fișei de
opțiuni 3-6 iulie 2017, după care urmează
repartizarea computerizată 12 iulie 2017.
Probele de bacalaureat sunt: probele
obligatorii la: Limba și literatura română și Istorie
probele la alegere: din Geografie, Logică,
Filozofie, Economie.
Bacalaureatul 2015-2016 a fost trecut de
76,47% dintre elevii liceului.
Absolvenții noștri pot urma, după ce au
luat examenul de bacalaureat, cursurile
facultăților de:
 Istorie
 Științe politice
 Relații internaționale
 Geografie
 Litere
 Limbi străine
 Drept
 Academia de poliție
 Școala de poliție
 Academia militară
 Filozofie
 Turism

Liceul nostru dispune de o bază materială
importantă:
 1 laborator de informatică dotat cu 30 de
stații de calculatoare
 1 laborator de fizică ce dispune de
aparatura necesară experiențelor.
 1 laborator de chimie-biologie dotat cu
materiale necesare unei bune desfășurării
ale lecțiilor
 1 cabinet de istorie dotat cu resursele
necesare disciplinei
 1 cabinet de geografie ce dispune de cele
necesare predării geografiei.
 1 bibliotecă dotată cu circa 1.000 de
volume.
 1 sală de sport ce a fost de curând
renovată și dotată cu materiale sportive.

Locație
Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de
Pădure este așezat în centrul comunei, pe
șoseaua principală, ce leagă Filipeștii de Pădure
de Moreni. Acest lucru asigură un acces facil
elevilor din localitate, dar și celor navetiști din
zonele limitrofe.
Curse regulate de maxi-taxi asigură elevilor
navetiști legătura între localitatea de domiciliu
și liceu.

Resurse umane
Liceul nostru dispune de 40 de cadre
didactice dintre care
 33 sunt titulari
 6 suplinitori
 1 laborantă
 1 bibliotecară
 1 administrator
 1 fochist
 4 îngrijitoare + 1 muncitor

