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ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2020 
“ÎMPREUNĂ VOM REUȘI !” 

       
Liceul Teoretic MIHAI VITEAZUL Vișina deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 150 km2  fiind 

situată în sudul județului la intretăierea căilor de comunicație între Dâmbovița, Argeș și Teleorman.  

Unitatea noastră școlară are un număr de 639  elevi, repartizați astfel:  

- Preșcolari   =   5 grupe cu 93  copii; 

- clasele  preg – IV  = 10 clase cu 177 elevi; 

- clasele V – VIII  =   8 clase cu 140 elevi; 

- clasele IX – XII  =  8 clase cu 174 elevi cu următoarele specializări: matematică – informatică, 

tehnician operator tehnică de calcul, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.  

- 3 clase învățământ profesional = 55 elevi 

        În anul școlar 2019-2020 , la unitatea noastră școlară funcționează 2 clase pregătitoare cu un număr de 31 de 

elevi  care provin de pe raza întregii localități (Izvoru, Broșteni și din comuna Vișina ). Elevii sunt îndrumați de cadre  

didactice  bine pregătite, cu vocație și dăruire pentru lucrul cu elevii dornici de cunoaștere.   

     

 În  anul școlar 2020 - 2021  sunt cuprinse în planul de școlarizare 2 clase  

pregatitoare,  o clasă  la Școala Primară nr. 1 Vișima Oborani  cu 20  de locuri  și o clasă 

la Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Vișina cu 20 de locuri,  având  ca motto:  
„NE PREGĂTIM , PE VIITOR CEI MAI ISTEȚI SĂ FIM!” unde vor fi înscriși copiii arondați 

din satele Broșteni (str. Schitului, Magnoliei, Narcisei, Liniștii, Liliacului), Izvoru (str. Mihai Eminescu, 

Izvoru, Viitorului) și de pe teritoriul comunei Vișina (str. Răsăritului, Dr. Simescu, Cpt. Vișan, Cpt. 

Teodorescu, Mihai Viteazul, Delureni, C. Brăncoveanu, Văii. Învățătorilor, Sudului, Eroilor, Liliacului, 

Vălcelei). 

Acestea vor funcționa atat în localul Școlii Primare nr. 1 Oborani - Vișina   cât și în  Localul B al 

Liceului Teoretic “Mihai Viteazul” , ambele fiind reabilitate,  cu încălzire centrală, mobilier nou, toate 

acestea creand  condiții optime pentru desfășurarea  procesului instructiv  educativ.  

Vom face tot ce ne stă in putere pentru a-i forma și dezvolta fiecărui elev, care ne însoțește pe 

drumul cunoașterii, competente de comunicare, de participare activă și responsabilă la viața socială și 

culturală, de învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât ei să devină personalități mature, capabile să-și 

valorifice potențialul de care dispun, și să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în 

societatea cunoașterii. 
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