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Liceul Tehnologic

“Oltea Doamna” are misiunea

de a insufla elevilor siguranţa

de sine, astfel ca la

terminarea studiilor, aceştia

să fie capabili să înfrunte

obstacolele şi să-şi afirme

personalitatea în orice

competiţie viitoare; fiecare

elev să se simtă o forta fizică

şi morală, o entitate bine

definita.

mailto:scgen1uricani@yahoo.com


“Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere ; ne naştem neputincioşi şi avem 

nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne 

lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin 

educaţie.”                                                                   (J.J. Rousseau)

Şcoala noastră oferă

•O bună instruire şi specializare realizate de 

un corp profesoral bine pregătit, preocupat de 

succesul elevilor

•Pregătire specializată în domenii de 

formare iniţială 

•Şanse egale pentru toţi tinerii, în 

conformitate cu cerinţele pieţii, pentru ca 

aceştia să devină personalităţi independente, 

capabile să se integreze competent şi activ în 

comunitate.



Scurt istoric

 Primele şcoli din localitatea noastră şi-
au deschis porţile în satele Dolhasca şi 
Probota. Din cauza unor greutăţi, 
inerente oricărui început, cursurile 
şcolare au început la 15 ianuarie 1865.

 Învăţământul se desfăşura în localuri în 
chirie, improprii unei astfel de activităţi.
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•Intre realizarile deosebite ale anilor 1960-
1980 se inscriu ridicarea unor impunatoare
localuri de scoala in multe dintre satele fostei
comune Dolhasca ; unele functionand pana
astazi (a nu se uita Liceul teoretic din 
Dolhasca cu cursuri de zi si seral).
•Prin diversificarea profilurilor la scoala de 
centru, care in anul 2001 a primit numele ‘' 
Grupul Scolar « Oltea Doamna »''-Dolhasca, 
copiii satului, si nu numai, au posibilitatea de 
a-si continua studiile postgimnaziale in cadrul
liceului si al Scolii de Arte si Meserii.



 Numele liceului  a fost dat după 
numele mamei lui Ştefan cel Mare, 
Oltea Doamna, ce odihneşte la 6 km de 
centrul oraşului Dolhasca, la Manastirea
Probota, ctitorie a domnului Petru 
Rareş, intrata in circuitul de valori al 
culturii universale.

Scurt istoric



Prezentare

 In anul 2012 scoala noastra si-a schimbat 
denumirea  in Liceul Tehnologic ,,Oltea

Doamna” Dolhasca are in oferta educationala
intatamant prescolar, primar, gimnazial si liceal

avand mai multe unitati arondate:

 Scoala Primara Dolhasca
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Gradinita cu Program Normal Dolhasca

Gradinita cu Program 
Normal Vameni

Prezentare



 Scoala Primara Valea Poienii

Prezentare
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Scoala Primara Sindeni



 Scoala Primara Poiana

Prezentare



 ÎNVĂŢĂMÂNT PRE-PRIMAR

 1 grupă mică

 4 grupe mixte 

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 2 clase pregătitoare

 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

 2 clase V

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

 1 clasă  filiera teoretică – profil real

 – Ştiinţe ale naturii

 2 clase filiera teoretică – profil uman  – Filologie

 1 clasă filiera tehnologică – profil tehnic – specializarea – Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii

 1 clasă  profesională cu durata de 3 ani – profil tehnnic – meseria – lăcătuș 
mecanic prestări servicii.

Pentru anul şcolar 2015-2016 oferta educaţională a 
unităţii noastre pentru nivelul de învăţământ liceal 

este următoarea:



20 săli de clasă dotate cu mobilier modern;
1 laborator de fizicã;

1 laborator de biologie;
1 laborator de chimie;

1 cabinet de informatică conectat la internet;
cabinete de limba şi literatura română, istorie,geografie, religie.

1 cabinet psihopedagogic;
1 biblioteca cu peste 10 000  de volume;

1 atelier textile;
1 atelier mecanica;

sală de sport modernă; 
centrală termică proprie care asigură un climat de muncă sănătos;

Pentru siguranţa elevilor şi a spaţiilor şcolare unitatea este dotată cu:
sistem de supraveghere video;

sistem de sonorizare;

Activitatea la ciclurile gimnazial şi liceal se 
desfăşoară în două locaţii având:



Cabinet geografie:



Cabinet istorie:



Cabinet religie:



Atelier mecanic



Atelier textile



Sala de sport



Laborator de informatica



“Vizăm o şcoală de excelenţă prin calitatea 
demersului actului instructiv-educativ”

 Personalul didactic este unul foarte bine 
pregătit, preocupat în permanenţă de 
creşterea calităţii actului educaţional. 
Peste 65% din personalul didactic al 
unităţii este format din cadre didactice 
titulare ceea ce asigură o mare 
stabilitate a profesorilor la clasă, lucru 
benefic procesului instructiv educativ.



Cadrele didactice se    
recomandă prin:
● participarea alături de 
elevi la diverse 
simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice;
● pregătirea elevilor pentru 
concursurile şi olimpiadele 
şcolare;
● participarea la cursuri de 
formare profesională;
● organizarea de serbări 
şcolare, excursii şi alte 
activităţi extraşcolare;

Campanie 
antidrog

Campania 

“Din suflet pentru 
suflet”

“Un mărţiţor
pentru o bucurie”

Imagini din proiecte  și activităţi
extraşcolare

European 

Languages Day 

Zilele 
francofoniei



VĂ MULTUMIM!

Material realizat de inf. Dragoi Marius Cristian


