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Învățământ primar:                                                     

4 clase pregătitoare                                      

5 clase I                                                  

5 clase a  II-a                                             

4 clase a  III-a                                         

3 clase a IV-a                                 

Învățământ gimnazial:                           

4 clase a V-a                

6 clase a VI-a                                         

5 clasa a VII-a                               

4 clase a VIII-a 

Învățământ liceal:

2 clase a IX-a real și 2 uman

2 clase a X-a real și 2 uman

2 clase a XI-a real și 2 uman

2 clase a XII-a real și 2 uman

Activități extracurriculare:

ansamblu coral în parteneriat: 
dansuri populare "CORONA"      

formație instrumentală 
"CANZONETTA"

Activități extrașcolare tradiționale:

Balul bobocilor

Faschingul claselor de liceu, de gimnaziu și primare

Bazarul de Crăciun

Bazarul de Paști

Schipokal

Honterusfest

Activități în parteneriat cu Biserica Neagră și Forumul 
German

Parteneriate educaționale: cu instituții și 
ONG-uri din țară   internaționale:

Parteneriate școlare cu licee din Germania
Parteneriat cu Ambasada Germaniei și 

Institutul Goethe pentru susținerea 
examenului de limba germană DSD   
Parteneriat cu ambasada Austriei

Alte facilități:

2 laboratoare informatică

Biblioteca școlară

Cabinet medical cu medic și asistentă

Cabinet psihopedagogic școlar

Cabinet de logopedie

Laboratoare de biologie, chimie, fizică

Cabinet de limba germana - DSD

Baza materială:

5 corpuri de clădire

Corp A - săli de clasă, cabinet medical,

cabinet de logopedie și sală de sport

Corp B - laborator de informatică, fizică, chimie, biologie, 

săli de clasă

Corp C – laborator de informatică, cabinet de limba germană, 
bilbiotecă, săli de clasă, sală de sport

Corp D – săli de clasă

Corp E - săli de clasă

Dotări:

Calculatoare, laptopuri

2 Table SMART

TV / video / audio

Proiectare multimedia și ecrane de proiecție

Copiatoare multifuncționale

InstalațIe de sonorizare

Sisteme de supraveghere video

Sisteme antiefracție

Telefon/fax

Corpul profesoral:

8 învățătoare cu gradul didactic 1

4 învățătoare cu gradul didactic 2

3 învățătoare cu gradul definitiv

3 profesori cu doctorat

31 de profesori cu gradul didactic I

17 profesori cu gradul didactic II

15 profesori cu gradul definitiv


