LICEUL TEHNOLOGIC
CAZANESTI, IALOMITA
MISIUNEA generală a şcolii este
educaŃia, iar aceasta se realizează prin
proiecte curriculare, realizate la diferite
niveluri. Şcoala este aceea care dezvoltă
capacitatea de adaptare şi de orientare
într-o societate aflată într-un proces
continuu şi rapid de schimbare.
Astfel, fiecare elev va fi sprijinit
să-şi cunoască şi să-şi dezvolte
potenŃialul şi aptitudinile în funcŃie de
aspiraŃiile şi interesele personale cât şi
de cerinŃele comunităŃii şi ale societăŃii
în general. Misiunea scolii este de a pregăti
forŃa de muncă necesară în zonă, meseriaşi şi
specialişti pentru profesii specifice zonei, dar
şi altele noi apărute în condiŃiile
transformărilor social-economice din ultimii
ani o condiŃie a progresului economic şi
cultural al comunităŃii locale, în special şi al
Ńării noastre în general.

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII
• 26 săli de clasă
• 2 laboratoare de informatica
• 1 laborator fizica-chimie
• 1 cabinet psihopedagogic
• bibliotecă
• Sală sport
• teren de sport bituminizat

VIZIUNEA ŞCOLII
Întregul proces instructiveducativ să se orienteze către
formarea unui absolvent cu solide
cunoştinŃe transferabile, de către
un personal competitiv, empatic şi
deschis la schimbare, într-un
mediu sănătos, relaxant, dotat cu
toate utilităŃile necesare educaŃiei.

2 clase pregatitoare,
1 clasa I,
2 clase a V-a
1
clasa
a
IX-a
–filiera
tehnologica,profil servicii,domeniul
economic – 28 de locuri

Invatamant profesional
Nivel 2
domeniul de formare
profesionala
COMERT
Calificarea COMERCIANT
VANZATOR
1 clasa a X-a - 28 de
locuri

RESURSE UMANE
Liceul Tehnologic Căzăneşti
îşi
desfăşoară
activitatea
cu
urmatoarele cicluri de învăŃământ:
• preşcolar,
• primar (clasele I-IV),
• gimnazial (clasele V-VIII)
• pentru anul scolar 2013/2014 - ciclul
inferior al liceului (clasele IX-XI).
Personalul didactic este unul cu
o înaltă pregătire profesională şi
experienŃă bogata, preocupat în
permanenŃă de creşterea calităŃii
actului educaŃional.
Peste 85% din personalul
didactic al unităŃii este format din
cadre didactice titulare, ceea ce
o
mare
stabilitate
a
asigură
profesorilor la clasă, lucru benefic
procesului instructiv - educativ.
In prezent, cele 34 de cadre
didactice care îşi desfăşoară activitatea
în şcoala noastră prezintă următoarea
structură:
• Cadre didactice cu gradul
didactic I- 24
•

Cadre didactice
didactic II- 3

cu

gradul

•

Cadre didactice cu definitivatul
in invatamant- 5

•

Cadre didactice debutante- 2

