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                             Misiunea  

     Formarea  competenţelor si abilităţilor, 

în vederea dezvoltării deprinderilor de 

autonomie personală, a formării profesio- 

nale şi integrării sociale, spre a deveni  

cetaţeni independenţi, activi şi eficienţi. 

 

Ţinte strategice: 

 asigurarea calităţii în educaţia elevilor 

din unitatea noastră; 

 creşterea performanţei individuale, prin 

formarea şi dezvoltarea de deprinderi  şi 

abiltăţi; 

 asigurarea unui mediu  favorabil 

desfăşurării activităţilor de invăţare, 

remediere, recuperare şi ameliorare a 

elevilor; 

 dezvoltarea de proiecte şi programe 

extraşcolare, cu sprijinul comunităţii 

locale. 

     Suntem o unitate şcolară de stat pentru 

copiii/elevii cu cerinţe educative speciale 

din judeţul Bacău. În anul şcolar 2018-

2019 avem următoarele nivele de 

învăţământ,: 

 învăţământ primar - 13 clase, din  

care 5 clase pentru elevi cu TSA;  

    învăţământ gimnazial – 17 clase, din 

care 7 clase pentru elevi cu TSA şi 1 

clasă de elevi cu deficienţe senzoriale 

(nevăzători).. 

        
 

      Forma de învăţământ: 
 învăţământ de zi. 

 

Oferim: 

 activităţi curriculare de  învăţare şi formare de 

deprinderi de autonomie personală; 

 promovarea unei educaţii de calitate, centrată pe 

nevoile elevului; 

 programe de interveneţie personalizate (P.I.P); 

 terapii specifice: 

 terapia tulburărilor de limbaj (T.T.L); 

 kinetoterapie; 

 psihodiagnoza, consiliere, terapie si 

programe de intervenţie; 

 terapie educaţională complexă şi integrată(TECI); 

 adaptări de curriculum şcolar pentru copiii/elevii 

cu c.e.s.;  

 servicii de sprijin; 

 informare, consiliere şi sprijin pentru familiile 

copiilor;  

 consilierea cadrelor didactice din învăţământul 

public, care au elevi cu C.E.S. integraţi; 

 programe, proiecte, activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare;  

 asistenţă medicală; 

 colaborare cu instituţiile comunităţii locale  

implicate în problematica elevilor cu 

cerinţe educative speciale. 

 cazare şi masă gratuită conform HG 

421/2008 pentru elevii interni (şcolarizaţi 

în unitate din alte localităţi). 

 drepturi pentru elevii interni : 
 cazarmament, igienă, rechizite in 

conform legislaţiei in vigoare. 

 drepturi pentru elevi externi: 

 masă gratuită; 

 alocație de cazarmament și rechizite 

conform legislaţiei in vigoare.  

                         Dotare: 

 30 de săli de grupă / clasă;  

 7 cabinete T.T.L; 

 cabinet pentru psihodiagnoza, consiliere 

    terapie si programe de intervenţie;  

 sală de kinetoterapie; 

 cabinet informatica AEL – 25 calculatoare 

dotate cu software educaţional pentru copii 

cu c.e.s. 

 sală de sport;  

 cabinet pentru asistenţă socială; 

 bibliotecă; 

 ateliere pentru activităţi de  

preprofesionalizare şi educţie tehnologică; 

 2 cabinete medicale; 

 infirmerie; 

 cantină; 

 internat. 

                      Resurse umane: 

 personal didactic calificat - 68; 

 personal didactic auxiliar – 17; 

 personal nedidactic – 5. 

 

 

 


