Plan școlarizare 2020-2021

Avantajele elevilor ce optează pentru liceul
nostru:

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani, clasa a IX-a
Nr.
Crt

Domeniul

Caliﬁcarea profesională
Cod specializate

Nr.
locuri

1.

Agricultură

Zootehnist - cod: 593

14

2.

Agricultură

Horticultor - cod: 591

14

3.

Turism și alimentație

Ospătar (chelner)-vânzător în
unități de alimentație - cod: 599

28

4.

Turism și alimentație

Bucătar: cod 601

28

· Toți elevii vor avea bursă lunară de 250 RON, pe tot
parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de
situația ﬁnanciară a familiei elevului.
· Elevii fără absențe și obțin cel puțin media generală
8,00 pe ﬁecare semestru vor beneﬁcia suplimentar
de o bursă din partea liceului nostru ce le va permite
cazarea la internat și servirea mesei gratuit la cantină.
· Transportul elevilor din Urziceni și din comunele
învecinate ale Liceului Tehnologic „Iordache Zossima”
Armășești se realizează printr-o cursă specială.
Contravaloarea abonamentului este decontată.

Cine se poate înscrie
·

absolvenții clasei a VIII-a
- care au susținut sau nu Evaluarea Națională

· Elevii vor efectua practică în atelierul școlii și la ﬁrmele de
proﬁl din județ cu care școala noastră are contract de
efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi
burse acordate de aceste ﬁrme și pot ﬁ selectați din timpul
școlii în vederea angajării.

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL - Cursuri cu taxă

Nr.
Crt

Domeniul

Caliﬁcarea profesională

· Elevii liceului nostru au beneﬁciat de mobilitate Erasmus
de 21 de zile în țări ca PORTUGALIA, CIPRU, SPANIA
pentru a-și efectua practica de specialitate, alături de
vizite culturale în aceste țari.

Nr.
locuri

·
1.

Industria alimentară

Tehnician controlul calității
produselor agro-alimentare
1,5 ani (3 semestre)

28

Este singurul liceu din județ care beneficiază, începând
cu acest an, de susținere financiară din partea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru
activități didactice și pentru înființarea de noi
specializări.

Informații suplimentare la telefon 0243.288.562

Cine se poate înscrie
absolvenți de liceu cu/fără examen de bacalaureat
· înscrieri în perioada 6 iulie-21 august 2020

·

·.

Vă așteptăm alături de noi pe toți cei care doriți să
deveniți elevi ai liceului nostru!

