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 La inceputul secolului al XVIII-lea in afara
zidurilor cetaţii Timişoara s-au executat lucrări de
desecare si asanare a mlaştinilor. Clima devenind
agreabilă, mulţi timişoreni şi-au amenajat grădini
ridicând in preajmă casuţe, cabane, iar mai apoi
case şi reşedinţe de vară.

 În 1744 zona a fost recunoscută ca şi cartier
al oraşului sub denumirea de Maierele (fermele),
cuvântul fiind de origine germană, Maierhof –
fermă. În zona centrală era situată primăria de
comună Grundhaus, această zonă primind
denumirea de Grundhauseplatz .

 În 1896 cartierul a primit denumirea de
Elisabetin, denumire ce se păstreaza şi azi, iar
piaţa centrală a cartierului s-a numit Piaţa
Lahovary, iar astăzi se numeste Piaţa Balcescu,
piaţă ce este dominată de biserica romano-catolica
construită în stil gotic pur între 1912-1919. În
imediata vecinătate a bisericii fiinţeaza încă din
1863 Şcoala Primară de Stat nr. 6 de Băieţi
Timişoara.

 Directorii acestei şcoli au fost:
 Carol Schäffer 1863-1898
 Iosif Krammer 1898-1900
 Iosif Wittenberg 1900-1918
 Alexandru Fucec 1918-1922
 Iosif Bogdan 1922-1939
 Gheorghe Olariu 1939-1949

 Tot in această zonă in 1896 ia fiinţă Şcoala
Primara de Stat nr. 3 de Fete, având caracter
confesional catolic. În 1902 clădirea devine
proprietatea comunei având o conducere laică,
limba de predare este limba maghiară, până 1926
când s-a introdus limba româna creându-se o
secţie germană si una maghiară. Directorii acestei
şcoli au fost:

 Iosif Wittenberg 1902-1922
 Gheorghe Petcu 1922-1926
 Lucreţia Boroancă 1926-1939
 Persida Anţilă 1939-1949.

 Din 1949 şcoala devine mixta si se numeşte
Şcoala Elementară nr.4 până în 1953 când
denumirea devine Şcoala de 7 ani nr. 4, in această
perioadă directorul şcolii fiind V. Simianţu.



 Între anii 1954-1961 denumirea şcolii este Şcoala
de 7 ani nr. 15, iar directorul şcolii fiind Arhire
Constantin.

 Între anii 1961-1965 se uneşte cu liceul şi devine
Şcoala Medie nr. 7, iar director este Pricop Maria.

 Intre 1965-1969 se desparte din nou liceul de
şcoala generală, denumirea şcolii fiind Şcoala
Generală nr. 15, director Ardelean Ana.

 Între 1969-1970 Şcoala Generală nr. 15 se uneşte
cu Şcoala Medie nr. 7 primind denumirea de
Liceul nr.7, director Pârvu Ecaterina

 În 1970 se dărâmă cladirile vechi şi se construieşte
o şcoală nouă cu 3 nivele după un plan suedez
prezentat de arhitect Dancu, construcţia se
finalizează la sfâîrsitul anului 1972.

 Din 1973 în acest sediu funcţionează Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 22. Instituţia a funcţionat şi şi-a
câstigat prestigiul prin strădania cadrelor
didactice si a directorilor:

 Slimac Volga 1973 - 1984
 Hărăguş Maria 1984 - 1990
 Liţă Maria 1990 - 1998
 Popescu Silvia 1998 - 2006
 Buzărnescu Ana 2006 - 2010
 Rosu Ovidiu 2010 – 2012
 Bociu Cerasela 2012 – prezent

 Institutia noastrã este o institutie de prestigiu, ai
cãrei absolvenţi sunt adolescenţi dezvoltaţi
armonios, cu stimă de sine, realişti, cu o cultură
generală considerabilă, cu capacităţi generale şi
speciale care pot devevi competenţe viabile pentru
o carieră de success:

 Elevii şcolii noastre obtin an de an rezultate
foarte bune la olimpiadele scolare, concursuri,
teste de evaluare naţională;
 Elevii şcolii noastre învaţă să fie autonomi,
chiar dacă sunt copii cu cerinţe educaţionale
speciale
 Elevii şcolii noastre au comportamente
adecvate in comunitate
 Elevii şcolii noastre ştiu cine sunt şi ce pot
face cu succes.

 Cadrele didactice care predau în institutia noastrã
desfãsoară activitãţi cu profesionalism .Multe
dintre ele sunt disponibile să înveţe alături de
elevii lor, să adauge mereu alte şi alte competenţe
la cele didactice, pe care mulţi le au din belşug.

 Părinţii elevilor şcolii sunt parteneri siguri şi
interesaţi de bunul mers al şcolii, contribuind
substanţial la asigurarea minimului de resurse,
necesare procesului didactic
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