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Oferta educațională  

2023 - 2024 
 

Liceul cu Program Sportiv Banatul vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de 

calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-

un climat de siguranță fizică și psihică. 

Liceul cu Program Sportiv Banatul oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa 

fiecăruia de a se simţi competent și de a-și cultiva vocația. Trăind într-o comunitate sportivă, 

elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile olimpismului și ale 

fair-playului. Educația oferită de dascălii noștri îmbină cu success principiile pedagogiei generale 

și ale pedagogiei sportive, astfel încât elevii de azi să devină adulții competenți, responsabili și 

performanți de mâine. 

Oferta educațională a Liceul cu Program Sportiv Banatul este definită în funcție de: 

- opțiunile elevilor și ale părinților; 

- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

- interesele comunității locale. 

 

 

Clasa  Ramuri sportive Nr. locuri Media ultimului 

admis 

Observații 

Pregătitoare  - 44 -  

Clasa I Fotbal, handbal 44 -  

Clasa a IX-a Atletism  10 9,02  

Clasa a IX-a Handbal masculin 12 7,26  

Clasa a IX-a Handbal feminin 12 6,81  

Clasa a IX-a Fotbal  24 6,71  

Clasa a IX-a Box 10 7,09  

Clasa a IX-a Alte ramuri 24 8,69 Clasa mozaic 

 

 

Pentru anul şcolar 2023 – 2024, conform  planului de şcolarizare aprobat, oferta de 

şcolarizare este: 

 clasa pregătitoare: 44 de elevi 

 clasa I: 44 de elevi 

 clasa a II-a: 22 de elevi 

 clasa a III-a: 44 de elevi 
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 clasa a IV-a: 23 de elevi 

 clasa a V-a: 52 de elevi 

 clasa a VI-a: 52 de elevi 

 clasa a VII-a: 52 de elevi 

 clasa a VIII-a: 56 de elevi 

 clasa a IX-a: 96 de elevi 

 clasa a X-a: 96 de elevi  

 clasa a XI-a: 96 de elevi 

 clasa a XII-a 122 de elevi 

 

LISTA OPȚIONALELOR APROBATE ȘI INCLUSE ÎN OFERTA CURRICULARĂ 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024 

 

NR. 

CRT. 

TITLUL 

OPȚIONALULUI 

ARIA 

CURRICULARĂ 

TIPUL DE 

OPȚIONAL 

CLASA NR.ORE/ 

SĂPTĂMÂNĂ 

1. Limba și literatura 

română  

Limbă și 

comunicare 

aprofundare XII C 1 

2. Istoria comunismului 

în România 

Om și societate Disciplină 

nouă 

XII A 1 

3. Istoria comunismului 

în România 

Om și societate Disciplină 

nouă 

XII B 1 

4. Istoria comunismului 

în România 

Om și societate Disciplină 

nouă 

XII D 1 

5. Educație pentru 

sănătate 

Matematică și 

științe ale naturii 

Disciplină 

nouă 

XI D 1 

5. Administrarea 

calculatoarelor și a 

rețelelor 

Tehnologii Disciplină 

nouă 

XI B 1 

8. Sport, nutriție, 

alimentație 

Educație fizică și 

sport 

Disciplină 

nouă 

XI A 1 

9.  Consiliere și 

dezvoltare personală 

Consiliere și 

orientare 

Disciplină 

nouă 

XI C 1 
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Oferta curriculară a Liceului cu Program Sportiv Banatul urmărește ca și în anul școlar 2023 – 

2024 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde 

nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin: 

- Accesarea  unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate; 

- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene și competiții sportive; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

 

 

 

Admiterea la Liceul cu Program Sportiv Banatul în clasa a IX-a este reglementată prin 

ORDINUL nr. 5.243/2022, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul 

liceal pentru anul școlar 2023—2024. 

Pentru admiterea la celelalte clase, se organizează probe de aptitudini sportive. 

Relații înscrieri la tel 02356/489153 sau secretariat@lpsbanatul.ro 

 

Director, prof. Ramona Roman 
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