MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ILFOV

LICEUL TEORETIC
“TRAIAN LALESCU”
DEVIZA :

„Şcoala cea mai bună este aceea în care
înveţi, înainte de toate, a învăţa”

2016

Scurt istoric
A fost înfiinţat în 1957
ca

liceu

teoretic,

transformat în şcoală de
10 ani în anul 1978, iar
din anul 1990 a redevenit
liceu teoretic, purtând
numele

renumitului

matematician TRAIAN LALESCU (1882-1929)
Situat la intersecţia arterei principale a comunei
Brăneşti cu drumul naţional 3 Bucureşti –
Călăraşi, liceul este o importantă
instructiv-educativă

în

învăţământul

potenţă
ilfovean,

încadrându-se în sistemul naţional de învăţământ
liceal, filiera teoretică.
În cele peste 5 decenii de existenţă, liceul a dat
societăţii un număr impresionant de absolvenţi, unii
afirmându-se ca personalităţi de marcă în plan social.

MOTTO :

„Nu-i învăța pe copii numai ce știi
tu, căci ei s-au născut în alt timp”

Specialiştii şcolii
34 cadre didactice:
17 cu gradul I
7 cu gradul II
8 cu gradul definitiv
2 debutanţi
Psiholog şcolar
Personal didactic auxiliar şi nedidactic - 13

Resurse materiale
Liceul îşi desfăşoară activitatea de instruire şi educare într-un local cu:
- 1 Laborator de Informatică
- 8 cabinete :
- Limba română
- Limbi străine
- Geografie
- Istorie/ Religie
- Chimie/ Biologie
- Arte
- Matematică
- Fizică
- Sală de sport, teren de sport
- Bibliotecă (15.000 de volume)
- Cabinet de asistenţă psihopedagogică

Elevii şcolii
La Liceul Traian Lalescu învaţă peste 700 elevi
- 174 învăţământ primar
- 173 învăţământ gimnazial
- 213 învăţământ liceal
- 57 învăţământ gimnazial FR
- 155 învăţământ liceal FR

Evenimentele şcolii
-

Zilele Liceului
Balul Bobocilor
Dragobete
Sărbătoarea Crăciunului.
Sărbătoarea Paştelui şi altele
Serbarea ultimului clopoţel
Ziua Cucilor
Ziua Francofoniei

Activităţi extraşcolare
-

excursii, vizite, drumeţii
vizionări de spectacole
karate, dans, taekwando
8 martie, 1 iunie
grupul vocal
cercuri şcolare (geografie, franceză, istorie)
echipe sportive – fotbal, handbal, volei, tenis de masă, baschet etc

Oferta educaţională
Liceu, Anul şcolar 2016 – 2017

Cursuri de zi, Liceu
Profil teoretic - Clasa a IX-a:
-Profil REAL, specializarea ŞTIINŢELE NATURII
(cod înscriere 152), 1 clasă - 28 locuri
- Profil UMAN, specializarea FILOLOGIE
(cod înscriere 151), 1 clasă - 28 locuri

Cursuri cu frecvenţă redusă
Profil teoretic
Învăţământ gimnazial:
Câte o clasă pe nivel (a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIIIa) – câte 25 de locuri
Învăţământ liceal, profil teoretic, Ştiinţele naturii:
(1 clasă – clasa a XI-a - 28 locuri)
Învăţământ liceal, profil teoretic, Filologie:
(1 clasă – clasa a IX-a - 28 locuri)
(1 clasă – clasa a X-a - 28 locuri)
(1 clasă – clasa a XII-a - 28 locuri)
(1 clasă – clasa a XIII-a - 28 locuri)

Oferta şcolii / Cursuri opţionale
,,PROIECTAREA PAGINILOR WEB
FOLOSIND HTML SI CSS
(INFORMATICA)
„GEOGRAFIA TURISMULUI”
(GEOGRAFIE)
,,EDUCATIE PENTRU SANATATE”
(BIOLOGIE)
,,LISTENING,WRITING,READING”
(LIMBA ENGLEZA)
„MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE”
(SOCIO UMANE)
,,NATURA , PRIETENA MEA”,
„CURIOZITĂŢI GEOGRAFICE”,
„HAZARDURI” (GEOGRAFIE)
„ISTORIA MATEMATICII”
(MATEMATICĂ)
„PRACTICĂ VOCALĂ ŞI
INSTRUMENTALĂ” (MUZICA)
„DIVIZIBILITATEA NUMERELOR"
(MATEMATICĂ)
„ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE”
(LIMBA ROMÂNĂ)
„LITERATURA PENTRU COPII”

Informaţii utile
Adresa: comuna Brăneşti
Str. Slt. Petre Ionel nr.2
Jud. Ilfov
Tel/Fax: 3501330
e-mail: teoretic.branesti@yahoo.com
lttlalescu@hotmail.com
web: www.traianlalescu.ro

Mijloace transport:
- maxi – taxi 503
(Cora Pantelimon - Brăneşti)
- Maxi Taxi Fundulea - București

