LOCALIZARE
Comuna Măciuca este aşezată pe malul stâng al
Râului Cerna, la 67 km depărtare de Râmnicu
Vâlcea, reşedinţa judeţului şi la 26 km de
Drăgăşani, 21 km de oraşul Bălceşti şi 56 km de
Municipiul Craiova, judeţul Dolj, se încadrează
prin elementele culturale materiale şi spirituale în
zona Olteniei.

SCURT ISTORIC
În anul 1962, se înfiinţează Liceul Teoretic
Măciuca, în localul unei şcoli spaţioase cu etaj,
construită în anii 1957-1960; o altă clădire,
ridicată în apropiere, în 1964, va fi destinată
internatului şi cantinei pentru elevi. În 1989,
şcoala va deveni Liceul de Matematică-Fizică, curs
de zi.

BAZA MATERIALĂ

STRUCTURA EDUCAŢIONALĂ
în anul şcolar 2020-2021

 15 săli de clasă, din care:
Ciclul preprimar cuprinde 2 grupe.
 1 laborator de informatică
Ciclul primar cuprinde 3 clase.
 1 laborator fizică
Ciclul gimnazial cuprinde 4 clase.
 1 laborator chimie
Ciclul liceal cuprinde 5 clase:
 1 laborator biologie
 clasa a IX-a, 2 clase, profil:
 1 cabinet istorie-geografie
 real:
 1 cabinet religie
– Ştiinţe ale naturii – 1 clasă
 1 cabinet limba şi literatura

tehnic:
română
- Învăţământ Profesional şi Tehnic–
 1 cabinet tehnologic
Lăcătuş
construcţii
metalice şi utilaj tehnologic Sală de sport
1 clasă
 Teren de sport: handbal, fotbal
 clasa a X-a, 1 clasă, profil:
 Bibliotecă
 real:
 Parc
- Ştiinţe ale naturii – 1 clasă
 Livadă de meri
 clasa a XI-a, 1 clasă, profil:
 Muzeu
 real:
 Atelier şcolar - mecanică
- Ştiinţe ale naturii – 1 clasă
 clasa a XII-a, 1 clasă, profil:
 real:
- Ştiinţe ale naturii – 1 clasă
RESURSE UMANE
 PERSONAL DIDACTIC:
24 cadre
didactice
 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 1
contabil, 1 secretară
 PERSONAL NEDIDACTIC: îngrijitori 3, personal de întreţinere – 1

CU CE NE OCUPĂM
 Îndrumăm paşii elevilor spre
cunoaştere
şi
autocunoaştere,
formare
şi
orientare
socioprofesională,
stimulându-i
să
devină centru de resurse pentru
comunitate şi de ce nu, pentru o
Europă deschisă.
 Susţinem formarea unei societăţi
sănătoase, echilibrate în care să
predomine demnitatea, cinstea,
toleranţa şi încrederea în propriile
forţe.
 Cultivăm în sufletul elevilor noştri,
dorinţa pentru frumos şi autentic,
pentru cunoaşterea şi valorificarea
culturii populare tradiţionale.

CINE SUNTEM
LICEUL TEORETIC MĂCIUCA

”ÎNCEARCĂ SĂ NU FII UN SUCCES,
CI SĂ FII O VALOARE!”
Albert Einstein

Porţile sunt deschise!
SUNTEM AICI ŞI VĂ AŞTEPTĂM CU
DRAG SĂ NE TRECEŢI PRAGUL!

