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 Nr. Clase / grupe  Nivel de 

învățământ  

   Detalii/ dizabilități  

        4 grupe  Special  

preșcolar  

 1 grupă  mică – dizabilități severe 

 2 grupe mijlocii  - dizabilități severe 

1 grupă  mare  - dizabilități asociate /cu 

program prelungit   

         10 clase  Special primar   3 clase  - pregătiroare /sever ( 2 clase înv.la 

domiciliu )  

  2 clase - I ( sever)  

  3 clase – a II a ( 1 clasă moderată și 2 

clase/sever )   

 2 clase  - a IVa  ( 1 clasă/sever, 1 clasă/ 

moderată )  

 

    

         30 clase  Special 

gimnazial  

 6  clase – moderate 

 ( 5A,6A,7A,7B,8A,8B) 

 24  clase – severe ( 8 clase înv.la domiciliu )  

 

    

 

 

 



TOTAL – 44 de  GRUPE/ CLASE pentru anul școlar 2020-2021   

 Clasele sunt constituie și prevăzute cu număr minim și maxim de elevi pe clasă , 

conform  legislației învățământului special : 

 © Clase cu dizabilități  severe  ( inclusiv TSA, DOWN) 

        – efectiv de elevi  între 4 -6 elevi/ clasă  

  © Clase moderate /asociate – efectiv între 8 -12 elevi/ clasă  

Servicii educaționale oferite prin : 

 © Cadre didactice specializate – profesor psihopedagog, profesor educator, profesor de 

educație specială,  profesor itinerant/ sprijin- învățământ la domiciliu , asistent social  

- KINETOTERAPIE,  TERAPII ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE,  EVALUARE 

ȘI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ, PSIHODIAGNOZĂ, TERAPIE 

EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ  

BENEFICII  ELEVI  

                     Program educațional zilnic,între orele : 8:00-17:45 

                       (cu excepția vacanțelor și în funcție de orarul final al clasei ) 

• Servirea micului dejun , a mesei de prânz și a gustării în unitatea școlară  pe perioada 

programului educațional ( în valoare de 16,60 RON ) 

• Programul“Lapte , corn și măr ” 

- acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în sistemul de 

învățământ preuniversitar ( potrivit prevederilor  art.51 alin 2 din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare – sume pentru rechizite, haine, 

cazarmament etc. ) 

• Transport cu   microbuzul școlar pentru elevii navetiști, ruta Baia Mare – Băița de sub 

Codru   

• Transport cu microbuzul școlar pentru elevii navetiști proveniți de pe ruta Baia Mare-  

Mireșu Mare, Mogoșești, Pribilești, Hideaga, Lăpușel, Recea   

• Servicii individuale, de terapii specifice,oferite de către specialiști  în cabinetele 

unității școlare, conform orelor alocate în planul cadru:  

• Servicii educaționale  specifice de  terapie educațională complexă și integrată – oferite 

de către profesorul educator la clasa de elevi  

  Servicii educaționale oferite de către  cadrele didactice -  profesori de educație specială  la 

clase/grupe de copii/elevi  

   8-12 elevi /clasă cu dizabilități moderate sau ușoare/ asociate  



    4 -6 elevi/clasă –deficiențe severe,profunde, asociate și multiple 

 Servicii de igienizare oferite de infirmieră pentru copiii școlarizați în clasele severe și 

grupele de preșcolari  

 Spațiu școlar /săli de clasă cu mobilier adecvat, modern , ambient plăcut, curat, relaxant 

și atrăgător  

 Asigurarea securității elevilor pe perioada pauzelor prin profesori de serviciu,ofițer de 

serviciu   

 Accesul în unitatea școlară persoanelor exterioare unității de învățământ pe baza de  

buletin solicitat de  gardianul public de la poarta /intrare în unitatea de învățământ  

 Dotare cu camere video – curtea școlii și holurile unității de învățământ  

 Calculatoare în sala de clasă , material didactic atractiv  

 Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic implicat activ în viața școlii, 

responsabil, profesionist , sufletist și prietenos  

● Elevi participanți la derularea activităților din PROIECTUL POCU-Motivezi și 

îndepărtezi abandonul ! 
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