
Nivelele de școlarizare ale instituției sunt:  

• Preșcolar 
• Primar 
• Gimnazial 
• Liceal 

 

Pentru anul școlar 2019-2020,  oferta 
educațională la nivel liceal este 
următoarea: 

Secția română-profilul real 

- specializarea: Științe ale naturii 

                           

 

Secția maghiară -profilul real 

-specializarea: Științe ale naturii    

                        - profilul uman  

-specializarea: Filologie 

                          

 

 

Date de contact: 

 

Liceul Teoretic ,,Petőfi Sándor” 

Str. Dunării, nr. 57, 

Localitatea Săcueni 

Cod poștal  417435 

Județul Bihor 

România 

 

 

Telefon: 0259-352539 

Fax: 0259-352539 

Email:liceulsacueni@gmail.com 

Site: www.petofi.ro 

 

 

 

 

LICEUL TEORETIC 

,,PETŐFI SÁNDOR” 

SĂCUENI 

 

 

 

 



Resurse umane:  

În această instituție profesează un 
număr de aproximativ 100 cadre didactice.    

Pasiunea acestora pentru educație 
se regăsește în preocuparea pentru 
integrarea în predare a metodelor de 
actualitate. De asemenea, participă la 
diferite activități școlare și extrașcolare, 
parteneriate, proiecte naționale și 
internaționale, seminarii, conferințe, toate 
acestea contribuind la dezvoltarea lor 
profesională. 
 Numărul total al elevilor este de 
aproximativ 1500, aceștia fiind cuprinși în 
învățământul liceal, gimnazial, primar și 
preșcolar. 

Instituția noastră beneficiază și de 
un psiholog școlar si un medic care poate 
acorda asistentă atât elevilor, cât și 
părinților care solicită ajutor. 

Cursurile se desfășoară atât în 
limba română, cât și în limba maghiară.  

Orele de curs încep la ora 8.00. 
Elevii din localitățile învecinate 
beneficiază de transport gratuit cu 
microbuzul școlar. 

Elevii care au o situație financiară 
mai dificilă, pot obține burse sociale și 
rechizite școlare. De asemenea, elevii pot 
beneficia de burse de studiu și de 
programul ,, Bani de liceu”. 

           Asociația ,, Scola Nostra” funcționează 
din anul 2004, implicându-se activ în viața 
școlii, ajutând la realizarea unor proiecte 

și activități în care sunt implicați elevii 
școlii, dar și profesorii instituției noastre. 

Baza materială: 
 

- Bibliotecă 
- Centru de documentare și informare 

(C.D.I.) 
- Sală festivă 
- Sală de sport, panou de cățărare 
- Laborator fonetic 
- Laboratoare de informatică 
- Laborator de fizică și chimie 
- Laborator de biologie 
- Cabinet medical 
- Post de radio 
- Ziar al școlii 

 
 
 

 

 
 
 
Parteneriate cu: 

- Poliția locală și Poliția Județului Bihor, ISU Staţia locală 
de Pompieri  
- Fundațiile Agora și Ruhama, 
- Școlile din Letavertes și  Tatabanya,  
 

         

                    

 

Proiecte desfășurate sau în desfășurare: 
-De prevenire și combatere a agresivității și victimizării, 
- De prevenire a consumului de droguri ,, Spune NU 
consumului de droguri” 
- PHARE  
 - PREVICONES 
- Grădinița de vară       - O viață sănătoasă 
- Youth in Action          - Grundtvig 

 
Activități școlare și extrașcolare:  

- Concursuri Școlare ( Smart, Cangurul, Zrinyi etc); 
- Olimpiade; 
- Ziua Școlii, Maraton Școlar, Zilele Petőfi;  
- Programe cultural-artistice ( 1 Decembrie, Ziua 
limbilor străine, Crăciun, 15 Martie etc); 
- Excursii în țară și străinătate, tabere;  
- Balul Bobocilor, Balul Mascat, Maturandus; 
- Concursuri de gătit       
 

   


