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- Liceul nostru te ajută să-ți pui în evidență calitățile;
- Aici vei găsi un colectiv unit, în care te simți ca și
acasă, și unde pentru fiecare problemă se găsește o
soluție, prin COMUNICARE și ÎNCREDERE. PĂREREA

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

TA contează mult pentru noi!

- Cerere tip – se completează la unitatea de învățământ;

- Profesionalismul, competența și dăruirea corpului

- Foaie matricolă, în original;

didactic, prin implicarea lor în reușita fiecărui elev, te

- Copie carte de identitate părinte/tutore legal;

ajută să-ți croiești un drum spre SUCCES la școală și în

- Copie carte de identitate și certificat de naștere;

viață;

- Adeverința medicală de la medicul de familie;

- Proiectul educațional „Și eu sprijin un învățământ
de calitate!” asigură progresul personal al fiecărui
elev și îi ajută în pregătirea pentru promovarea cu
succes a EXAMENULUI DE BACALAUREAT.
În cadrul acestui proiect se asigură meditații
GRATUITE, care se desfășoară de luni până vineri, în
intervalul orar 14.15 - 16.30. ÎN LICEUL NOSTRU,
NICIUN ELEV NU RĂMÂNE ÎN URMĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂ!
Procentul

de

promovare

a

examenului

de

bacalaureat este în fiecare an între 96-100%.

- Copie după diploma ultimei unități de învățământ
absolvite (pentru învățământul cu frecvență redusă);
- Copie certificat de căsătorie elev (pentru învățământul cu
frecvență redusă).

  
  

CONTACT
Str. Petre Dulfu, nr.61
Oraș Ulmeni, județul Maramureș

DACĂ DOREȘTI CU ADEVĂRAT SĂ REUȘEȘTI ÎN VIAȚĂ,
VINO SĂ NE VIZITEZI LICEUL ȘI HOTĂRĂȘTE SĂ FACI
PARTE DIN ECHIPA LICEENILOR DE SUCCES!

Site: www.liceulgeorgepopdebasesti.ro

LA NOI VISUL DEVINE REALITATE!

Tel./Fax: 0262-264163

E-mail: liceuparticularulm@yahoo.com

Directiune: 0758231233
Secretariat:0758231238

LICEUL TEORETIC
„GEORGE POP DE BĂSEȘTI”
ULMENI
„EDUCAȚIA TE FACE MAI PUTERNIC!”

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
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- Mediul educațional este unul de siguranță și de

LICEUL TEORETIC
„GEORGE POP DE BĂSEȘTI”
ULMENI
NU SE PERCEPE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE
LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE ZI!
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
FILOLOGIE

CLASA I: 15 locuri

CLASA A IX-A ZI: 25 locuri

CLASA A II-A: 15 locuri

CLASA A X-A ZI: 25 locuri

CLASA A III-A: 15 locuri

CLASA A XI-A ZI: 25 locuri

CLASA A IV-A: 15 locuri

CLASA A XII-A ZI: 25 locuri

securitate deplină pentru fiecare elev;
- Condițiile și climatul sunt adecvate unui învățământ
de calitate, european, centrat pe elev;
- Liceul are o bază materială modernă, cu dotări la
standarde europene, oferind elevilor spații de
învățământ, săli de clasă, laborator de informatică, cu
laptopuri conectate la internet, bibliotecă, sală de
spectacole și sală de sport proprii, parc de recreere.
- Grupurile sanitare sunt igienizate permanent, fiind
aflate într-o stare de curățenie impecabilă;
-

O

colaborare

între

părinți,

diriginte/învățător, cadre didactice și conducerea
școlii,

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ - FILOLOGIE:

deosebită
cât

și

cu

comunitatea

locală;

- Liceul organizează o paletă variată de activități
educative școlare și extrașcolare, în cadrul unor

Clasa a IX-A F.R.: 28 locuri

programe și parteneriate educaționale, cu școli și

Clasa a X-a F.R. : 28 locuri

instituții din țară și din străinătate;

Clasa a XI-A F.R.: 28 locuri

- Elevii beneficiază de toate drepturile oferite prin

Clasa a XII-A F.R.: 28 locuri

programele: Bani de liceu, Euro 200, decontarea

Clasa a XIII-A F.R.: 28 locuri

navetei;

„ȘANSA VOASTRĂ...!”

- Burse de merit, de excelență, sociale, premii și
excursii acordate de către Fundația „Sfântul Anton de
Padua” Ulmeni.

CORPUL PROFESORAL ESTE FORMAT DIN CADRE
DIDACTICE DE PRESTIGIU, CU COMPETENȚE
DEOSEBITE, CARE AU OBȚINUT REZULTATE FOARTE
BUNE CU ELEVII.

