An școlar 2019-2020
Planul de şcolarizare

Învăţământ
profesional
3 ani

0,50 clasa – sudor
0,50 clasa –operator
chimică
1 clasa industria
a IX-a anorganică
Nr. locuri : 28(14+14)

1 clasa
a IX-a

1 clasa
anul I

Grădiniţa
cu P.N. Nr.2–
invăţământ
preşcolar

Clădiri

Școală
Corp A,
Corp B

Internat nr.1

Analist programator

-program prelungit-program normal-

Clădire
Ateliere

bibliotecă cu 22.000 volume
sală de lectură
cabinet mecanică
birou contabilitate și caserie
birou administrativ
garsoniere cu două paturi și grup
sanitar
11 camere cu 6 paturi și grup
sanitar în interior
5 camere cu 8 paturi și baie
comună
6 săli de clasă
laborator AEL
cu 25 de
calculatoare
sala CORECT cu tabla interactivă

-

-

tribune si anexe (vestiare, cabinet
profesori, sala karate)

-

8 ateliere (1 electric, 2 mecanică
generală,
3 mașini-unelte, 1
tâmplărie, 1 sudură)

-

5 laboratoare (tehnologic, analize
fizico-chimice,
auto,
electrotehnică,servicii, alimentaţie
publică)
- spalatorie, călcătorie, uscătorie,
magazie lenjerie, magazie alimente,
sală mică servit masa, grup social,
vestiar)
- sala de mese, 2 încăperi spălat
vase, bucătărie, sală curățat zarzavat,
sala tranșat carne

Clădirea
spălătorie,
cantină,
bucătărie

- săli de clasă, vestiar, sala de mese,
magazie, grup sanitar, anexe

Gradinita
nr. 1 și 2

-1 grupă mică
-program normal-

-

-

Clădirea
laboratoarelor
tehnologice

-1 grupă mica

13 săli clasă, 2 laboratoare
informatică, laborator de chimie

-

Sala de sport

2

Seră 400 m
Chioșc
alimentar

Dotări

-

-

Ospătar (chelner) vânzător în unități
de alimentație
Nr. Locuri : 28

BURSĂ:200 RON/lună

Grădiniţa
cu P.P. Nr.1 –
invăţământ
preşcolar

Şcoală
postliceală

Învăţământ
profesional
3 ani

BURSĂ:200 RON/lună

Facilităţi oferite elevilor

Baza tehnico-materială

-

structură
metalică,
inveliș
policarbonat, construcție nouă 2004,
cu fonduri din Olanda

structură metalică cu sticlă

Transport şcolar
Cabinet medical şcolar
Cazare şi masa pentru elevi
Burse:
 de merit
 de studiu
 sociale
 bani de liceu
 contracte de şcolarizare
 Activităţi sportive
 Fotbal
 Tenis de masă
 Baschet
 Handbal
 Orientare sportivă
 Alte activităţi
 Excursii în ţară şi în străinătate
 Parteneriate cu alte şcoli din ţară
 Programul ROSE
 Diverse proiecte educative
 Implicare în activităţi sociale şi de
voluntariat
 Activităţi cultural artistice
 Participare la proiecte naţionale





Despre noi…
Existăm

“O şcoală bună schimbă judecata şi
moravurile”
Montaigne(aforism)

din 1955, când două clase de

operatori chimişti şi mecanici au fost tansferate
de la Făgăraş la Victoria

În timp,

şcoala devenită Grup Şcolar

de Chimie Industrială a avut profiluri diverse şi
a pregătit specialişti pentru toate combinatele
din ţară.

În 2005

Grupul Şcolar a aniversat

50 de ani de învăţământ tehnic şi profesional şi
a devenit:

COLEGIUL TEHNIC

„DR. ALEXANDRU BĂRBAT”
VICTORIA
Având în structură

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2019-2020

,

- Grădiniţa cu P.P. Nr.1 – invăţământ preşcolar
- Grădiniţa cu P.N. Nr.2– invăţământ preşcolar

Colegiul Tehnic “Dr. Alexandru Bărbat”
VICTORIA, JUD. BRAŞOV
STR. SALCÂMILOR NR. 2, TEL/FAX 0268241032
E-mail: lichvictoria@yahoo.com

