Atelier construcţii şi lucrări publice

Atelier industrie textilă şi pielărie

Str. Dobrina, nr.2; tel/fax: 0235480847
https://www.sfecaterina.ro/
Laborator construcţii şi lucrări publice

Laborator industrie textilă şi pielărie

Sală de sport

Biblioteca

Facebook: SPS Sfânta Ecaterina
e-mail: sfanta_ecaterina@yahoo.com

„O şansă pentru fiecare – şanse egale pentru toţi”
Cabinet terapii

Sală de clasă

MOTTO: “Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna

tuturora […], pe bază de merit […], urmărind dezvoltarea deplină a
personalităţii umane”
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 1948 – ONU

Şcoala vă oferă:
o bază materială complexă, constând în:

Din performanţele elevilor noştri în ultimii 5 ani:

 Săli de clasă moderne pentru desfăşurarea orelor teoretice
 Cabinete de specialitate pe discipline de cultură tehnică şi generală
 Laboratoare de specialitate dotate cu aparatură de testare
 Ateliere şcolare dotate cu maşini şi utilaje noi specifice fiecărei meserii
 Cabinet de tehnologia informațiilor și comunicațiilor
 Bibliotecă cu centru de documentare
 Sală de sport cu sală de fitness şi teren de sport exterior

2014 Premiul I - Concurs National de pictura si colaj „Folclorul in imagini”
Premiul I - Expozitia Internatională - Concurs „TRADITII DE IARNA”
Premiul I - Concurs national de creatie plastica ,, De la Suflet la Suflet, Sfintele Sărbatori de Pasti’’
Premiul I - Concurs şi simpozion internaţional „Cu poluarea nu-i de joacă”
Premiul I - Concurs naţional ,,Atenţie –Viaţa are prioritate”
2015 Premiul I - Concurs national „Expo-Art” 2015
Premiul I - Concursul National ”ECO Art”

 Internat

Premiul II - Proiectul Național ”Pe urmele strămoșilor”

 Cantină

Premiul I - Expozitia Internatională - Concurs „TRADITII DE IARNA”

 Cluburi şcolare pentru activităţi extracurriculare
 Autoturism pentru transportul elevilor
o corp profesoral bine pregătit din punct de metodic şi în specialitate, animat de o permanentă
dorinţă de perfecţionare şi aflat mereu în pas cu noile cerinţe ale şcolii europene.
o programe pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în cadrul cercurilor
şcolare de timp liber
o consiliere şi asistenţă psihopedagogică în cadru organizat în cabinetele de psihodiagnoză
o o bună colaborare cu comunitatea locală, formată din:
 Consiliul Judeţean Vaslui, Consiliul Local Huşi
 Agenţi economici, care asigură desfăşurarea orelor de instruire practică în condiţii de
producţie industrială şi oferă materiale pentru şcolarizare
 Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Huşi
 Fundaţii şi O.N.G.-uri

Premiul I - Concurs National de pictura si colaj „Folclorul in imagini”
2016 Premiul I - Concursul profesional național „Tradiții și creativitate”
Premiul I - Concursul naţional „Expo-Art” 2016
Premiul I - Concurs national de creatie plastica ,, De la Suflet la Suflet, Sfintele Sărbatori de Pasti’’
Premiul I - Concurs interjudeţean pe teme științifice „Să împărtăşim din experienţa noastră!”
Premiul I - Concurs național de șah „In memoriam Elisabeta Polihroniade”
Premiul I - Concurs interjudețean ” Meseria, brățară de aur”
Premiul I - Concurs județean „New designer”
2017 Locul I - Faza judeţeană a Concursului SNAC
2018 Premiul II - Concurs regional„ Meseria, cale spre succes”
Premiul I - Concursul profesional național „Tradiții și creativitate”

Vă aşteptăm să vă alăturaţi lor!
PLANUL DE ŞCOLARIZARE CLASA A IX
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

 Poliţia, Pompierii, Biserica, Jandarmeria etc.

Rezultate recente:
Derularea activităților proiectelor educaționale regionale „Meseria, brățară de aur” și
„Lumina sfântă prin ochii mei”
Premii la concursuri pe meserii, concursuri în cadrul competiţiilor organizate de alte
unităţi şcolare, ONG-uri, fundaţii, etc.
Derularea proiectului de construire a unui local nou cu 10 săli de clasă.

Proiecte de viitor:


Reabilitarea şi modernizarea întregului local al şcolii, internatului şcolar şi cantinei



Diversificarea ofertei educaţionale cu noi calificări cerute pe piaţa forţei de muncă



Derularea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu fundaţii, asociaţii şi ONG-uri

A

Domeniul pregătirii de bază

Nr.
clase

Nr.
locuri

1. Confecţioner produse textile

1

12

2. Croitor îmbrăcăminte după comandă

1

12

1. Dulgher – tâmplar - parchetar

1

12

2. Zugrav, vopsitor, ipsosar, tapetar

1

12

Calificarea profesională de nivel 3

Industrie textilă şi pielărie

Construcţii şi lucrări publice

„O şansă pentru fiecare – şanse egale pentru toţi”

