
Cadre didactice fără grad didactic 11 G eogra fie 1 1 0 0 0 0 '

Cadre didactice cu norma deplină 6 . 28.6% Educația civică 0 0 П< 0 ' 0 0 <)

Cadre didactice cu număr de ore sub norma didactică 5 j 23,8% Educația muzicală ' 1 0 1 - 0 0 0

Cadre didactice cu suprasarcină'didactică gg^Ogf Educația p las tică;' 1 0 0 u 1) 0

Cadre didactice, școala primară Educația tehnologică 1 ■■ i 0 ■ g -O%g; : 7 1 0 0

Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu - liceu) 81,0% Educația fizică 0 0 0 g:"gg:o... 0 II 0

Cadre didactice de sprijin 0 0.0% Limba rusa W'Wfg i 0 ;о'Ж:- 0 (1 0s^g№

Psiholog școlar ||g|4;fgg';' 4.8% Actjvîtăti compensatorii 6 <> 1 । 1 0 0

Cadre didactice angajate prin cumul 2 143% 1 engleză 1 j U 11 0 0'-;

Elevi per cadru didactic 2018-2019 3 143%

Elevi per cadru didactic 2019-2020 3 143%

Elevi per cadru didactic 2020-2021 3 143%

St»t uni descriere:

Reieșincl dir. iH4-vsitâțilc individuale ale cie> uhii deficient de auz și pentru recuperare eficieniă a acestuia este necesară implicarea maximă tuturor cadrelor didactice în activitatea educațională recuporatorie. 
Cadrele didactice care activează în instil n Jir demonstrează competențe de cunoaștere a particularităților individuale a fiecărui copil și oferă recuperare complexă în cadrul procesului educațional recuperatorii! cu 
elevii deficienți de auz.

/..< iile categorii depenonal

Funcția Nr. de unități
Nr. angajați (persoane 

fizice)

Șef de gospodărie 1,00 1

Paznic 3.00 2

Tehnic 1,00 1

Măturător 1,00 и

îngrijitor de încăperi 6.00 3

Ușierii : ■< 1,50 1

Muncitor pentru îngrijirea complexă și reparația clădirii 1.00 1

Secretar : 1,00 1

Calculator 1,00 и

laborant 0,50 0

Funcția Nr. de unități
Nr. angajați (persoane 

fizice)

translator 1,00 1

Bibliotecar 1.00 ■1 ' '

Asistent medical .:•••' 1,50 1

Medic 0,50 0

1.4. Evoluția efectivelor tie elevi in ultimii 3 ani

Data de 
referință

Total elevi
Total elevi 

treapta 
primară

din ei cu 
CES

Total elevi 
treapta 

gimnazială

din ei cu
CES

Total elevi 
treapta 
liceală

din ei cu
CES

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

10.09.2018 85 32 32 53 53 0 0 1 10 1 6 1 8 1 8 2 19

31.05.2019 84 32 32 52 52 0 0 I 10 1 6 1 8 1 8 2 18

10.09.2019 80 28 28 52 52 ' 0 0 1 4 1 10 j 6 1 8 J 8

31.05.2020 S2 :x 28 54 54 0 0 1 4 1 IO 1 6 1 8 1 8

10.09.2020 73 25 25 48 48 0 (1 1 5 1 4 1 10 1 6 1

31.05.2021 "3 25 25 48 48 0 0 1 5 l 4 1 0 t 7 1 8

| Clasa 6 Clasa 7 Clasa 8 . Clasa 9 Clasa 10 1 Clasa 11 Clasa 12
Procentul școlarizării1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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/.Л cjet’lhuhii de • /.••/ pun . tui'lcthtrcti Ь’ш/йцеКн fw гс\Лт<' hilari conshiiaei /и ньн linii Jesnahi 2МЯ-2Щ$, J///9 2и2". 2i»2ft-2ii2i din.

nr. clase «r. <■!<•< i nr, clase nr. elevi nr. clase or. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi total pe 
instituție

1-1V V-IX X-Xll

I % 7 1 6 2 13 Ш^в-b^bi; 8 0 0 0 0 .... ....t. я 100,0% 37,6% 0,0%
1 ,< 7 J 6 2 13 1 0 o 0 ;■ 0 ................0 lOO.II'u 38,1% 61,9% 0,0%
2 18 1 7 <bt. 6 2 13 0 0 0 o 0 100.11% 35,0% 65,0% 0.0%
2 20 1 ■7 4 2 0 0 0 0 100,0% 34,1% 65,9% t).C%
1 8 2 1 6 0 0 II 0 100.11% 34,2% 65,8% 0,0%
1 : 8 2 1“ ■г 1 6 0 0 0 II 0 J00,0% 34.2% 65,8% 0,0%

__________ as învățământulprimar_____________________________________________________________________________________________________________
Din an în an în mstiiiiue se înmatriculează copii cu diagnoze asociate, diagnoza primară fiind dizabilitale auditivă. Procesul de incluziune ia amploare și din acest motiv elevii sunt integrali în învățământul general, 
coca ce duce la o scădere a evoluției efectivului de elevi.

__________hi imită mântui gimnazial____________________________________________________________________________________________________
Experiența din acest an ne demonstrează că toi n>i nu în toate instituțiile procesul de incluziune este desfășurat în baza necesităților elevilor deficicnți de auz. de aceea pe parcursul anului avem înmatriculați elevi 
veniți din învățământul general la care nu a fost acordată recuperarea necesară specifică deficientului de auz.

o învățământul liceal

1.6. Mișcarea și transferul elevilor pentru anii de studii 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Ш / ieri plceutr-

Perioada 
de 

referință

Transferor 
i în clasele 
primare în 

același 
raion/ 

municipiu

Transferur 
i în clasele 
primare în 
alt raion/ 
municipiu

Plecați din 

clasele 
primare 

peste 
hotare

Transferur 
i în clasele 
gimnaziale 
în același 

raion/ 
municipiu

Trans feru 
ri în 

clasele 
gimnaziale 

în alt 
raion/ 

municipiu

Plecați din 
clasele 

gimnaziale 
peste 

hotare

Transferuri 
în clasele 
liceale în 

același 
raion/ 

municipiu

Transferuri 
în clasele 

liceale în alt 
raion/ 

municipiu

Transferuri 
în clasele 
liceale cu 

schimbarea 
profilului 
în același 

raion/ 
municipiu

Transferuri 
în clasele 

liceale cu 
schimbarea 

profilului 
în alt raion/ 
municipiu

Plecați din 
clasele 
liceale 
peste 

hotare

Exmatricu 
lăți din 
clasele 

liceale din 
diferite 
motive

dintre ei:

Exmatricul 
ați pe 

motivul 
nereușitei 
școlare

Exmatricul 
ați pe 

motivul 
săvârșirii 
abaterilor 

disciplinare

2018-2019 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 _ 0____

0

0

0

0_ 

02019-2020 0 0 0 li 0 0 0 0 0 0 0

2020-2021 0 0 1 2 0 0 0 0 o 0 0 O 0 (1

l.h 2 l'lcvi venin
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Perioada 
de 

referință

Trajjsfcrur 
i în clasele 
primare 

din același 
raion/m и ni 

cipiu

J ransferur 
> în clasele 

primare 
dîn alt 

raion/muni 
cipiu

Veniți în 
clasele 

primare de 
peste 

hotare

Transf<r:jr 
i în clasele 
gimnaziale 
din aceiași 

raion/ 
municipiu

Transferu 
ri in 

clasele 
gimnaziale 

din alt 
raion/ 

municipiu

Veniți în 
clasele 

gimnaziale 
de peste 
hotare

Trans fe?’uri 
în clasele 
liceale din 

aceiași 
raion/ 

in unicipiu

Transferuri 
în clasele 
liceale din 
ah raion/ 
municipiu

Transferuri 
în clasele 
liceale cu 

schimbarea 
profilului 

din același 
raion/ 

municipiu

Transferuri 
îr ciasele 
liceale cu 

schimbarea 
profilului 

din alt 
raion/ 

municipiu

Veniți în 
clasele 

liceale din 
școala 

profesiona 
lâ

Veniți în 
clasele 

liceale din 
colegiu/ce 
ntrut de 

excelență

Veniți în 
clasele 

liceale de 
peste 

hotare

2018-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0 0
2019-2020 В 0 0 1 0 0 0 В ti tl 0
2020-2021 ввштоо 0 0 1 1 0 0 <1 ti 0 0 0 0

1.7. Abandonul școlar pentru anii de studii 2018-2019. 2019-2020. 2020-2021
Miri nifă dr*<rirrc.

Perioada 
de 

referință

Total elevi 
care au 

abandonat 
școala

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

2018-2019 0 0 0 0
2019-2020 .B;40B|g 0 0 0
2020-2021 n 0 0

In clasele primare <; rt elev în perioada aprilie-niai a absentat din cauza situației familiale, dar prin elaborarea unui pian i 
individual an fost însușite conținuturile curriciilareîn baza de Pl:'l și în clasele gimnaziale diagnosticat cu o boala incurabilă i 
în baza planului «le recuperare va realiza însușirea coiifmuiuriiorîn bază de PEl pe parcui-sul 20201-2022. Datorita activității 
cu părinții elevilor defidenli de auz în scoală mi au fost înregistrate« azui ■ de abandon «-colan

1.8. Copii iieșeolarfailipentru anii de studii 2018-2019, 2019-2O2O, 2020-2021
Mu«iи ldescrici v

Perioada 
de 

referință

Numărul 
total de 

copii 
neșcolariza 

ți

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

2018-2019 0 0 0
2019-2020 0 0
2020-2021 0 0

1.9. Absenteismul pentru anii de studii 21)18-2014, 2019-2020. 2020-202!

Perioada 
de 

referință

Procentul frecvenței Nr. de 
absente_______________________________________________________________________________

Total pe 
instituție

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

Treapta primară Treapta gimnazială Treapta liceală Pe instituție

Total pe 
treapta 
primară

Nemotivate Motivate
din ele pe 

caz de 
boală

Total pe 
treapta 

gimnaziala
Nemotivate Motivate

din ele pe 
caz de 
boală

Total pe 
treapta 
liceală

Nemotivate Motivate din ele pe 
caz de boală

Total pe 
instituție

Nemotivate Motivate din ele pe caz 
de boală

2018-2019 84,3% 80,1% 88.4% 0,0% 4191 0 1945 2246 |в|5570//,;.й/ 0 2743 2827 bMWsb 0 0 0 4688 5073
2019-2020 91.6% 89,1% 0.0% 2456 bbb/0 % 1254 12<e г 3086 0 I62o 1460 o Ow - 0 5542 0 2880 2662
2020-2021 ■/|<87Й%:ВД: 85,9% 89,5% 2oV. 0 1803 S3 2 OT4177 o ЗГ<- K-ll B.|-■ Jfl-o® 0 f-W в K <» 6812 0 4*1’0 IS33

>ikcini.î ihst riric:
Reieșuid dm diagnozele asociate pe care le ап сорт , majoritatea absentelor sunt cauzate de starea de sănătate zilnică a acestora 1.10. Instruirea la domiciliu /. 11. Instruire simultana

Numărul 
loial de 

copii 
instruiți la 

domi 
ciliu

din ci

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

1 0 1 0

Clasa Nr elevi/nr. elevi Total 
elevi

0 0 n 0
0 0 0 0
0 0 0 • 0
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1.12. Resurse umane cu referire la elevi

1.12.1. Repartizarea elevilor pe i/a\e in amil d> studii 2П2П-2421 siinm» > descriere:

Nr. de 
elevi pe 

clase

Clasele Nr. total de 
clase

1 II III IV V VI vu VIU IX X XI XII

35 $i m. mult 0 ^1жож11 0 0 1» 0 и 0 0 - II 0

30-34 0 0 o 0 0 II <1 0 o 0 0 <1 0
25-29 0 0 0 0 f» 0 0 и 0 0 (I 0

Sub 25 1 i 1 1 1 ШШЯ i 0 II IU

Nr. total 
de clase

1 1 i 1 । llli^Biissii } 1 0 II 0 10

1. 12.2. Reparti- :i> a el> viler din clasele liceale pe p> miliui pentru anii tic studii 2»IX 2fil,f. 2410-242(1. 2n2<i 2"21
Clasa Clasa X Clasa XI Clasa ХП

Total clase X- 
XII

Total elevi X- 
ХП

Profilul

Perioada 
de 

referință
Total clase Total elevi Total clase Total elevi Total clase T otal elevi Total clase Total elevi Total clase Total elevi Total clase Total elevi Total clase Total elevi Total clase Total elevi Total clase Total elevi

2018-2019 0 li 0 0 (1 0 0 li 0 0 0 0 <1 n U 0 0
2019-2020 0 0 o 0 li 0 0 1) ' fi'' <1 1 0 0 0 0 W: ff-f 0 (1 n (I
2020-2021 o Iii.o 0 1) ii /. o.. 0 | 0 0 li 0 0 0 0

1.12.3. Repartizarea elevilor dupii grupurile tir nu ni anul de studii 2n2n-2i,2l

Grupul de risc Total
din ei

a/„
cl. 1-1V cl. V-1X cl. X-XU

Elevi luați la evidență 48 „ь o ;Вж 100,0%
Elevi orfani 1 (> 0/Wi 1.4%
Elevi tutelați 0 (i 0.0%
Elevi din familii numeroase (3 și mai mulți copii) 4 ж fojli 12.4%
Elevi din familii incomplete 3 11 i
Elevi la care ambii părinți sunt plecați peste hotare Bf/3 2 0 fb|| 4 1%
Elevi la care un părinte este plecat peste hotare 2 о l!.lt%
Elevi cu părinții plecați peste hotare ce dispun de tutela oficială |геЖ 2. ■ iașii. 1 К. к,/:0"й1ж 2,-%
Elevi din familii social-vulnerabile u* 10 s 0 .11 2-.4Ж

Succintă descriere:
Toți elevii din instituție sunt monitorizați permanent de către echipa 
Multichsciplinară Intrașcolară. se află în vizoriu fiecărui cadru 
didactic O activitate fructuoasă se duce în colaborare cu familia, 
pentru diminuare oricărui risc. :

I. U. (iim/ilii

Suprafața totală (metri pătrați) bg , /ЖТ
Nr. de blocuri/etaje 2

Nr. sălilor de clasă/ din ele utilizate 11' O 11
Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 100
Bufet (da/nu)/ cantină (nr. de locuri) nu |h(>
Punct medical (metri pătrați) 41.8
Teren pentru sport (metri pătrați)/joacă (da/nu) 150,0 da
Sală de sport (nr./metri pătrați) 101,0
Sala de festivități (da/nu) da
Bibliotecă (metri pătrați) 43,8
Manuale (nr.) 1909
Literatură artistică (nr.) Wc.
Sală de lectură (nr. de iocuri/nr. de calculatoare) IO 1
Laborator de chimie (nr./metri pătrați) 0 0,0
Laborator de fizică (nr./ metri pătrați) 0 0.0
Laborator de biologie (nr./metri pătrați) 0 o.o

Altele:
în instituție sunt create condiții pentru recuperarea copiilor în 
cabinete logopedice, săli specifice pentru terapii compensatorii, 
sală de ritmică, cabinet audiologic, cabinet pentru reparația 
aparatelor auditive
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Alte laboratoare (nr./ metri pătrați) 0 0,0
Cabinet de informatică (nr./nr. de stații) 1

Sală de calculatoare (nrJmeiri pătrați) 1 2.4.0 .

Calculatoare (nr. pentru elevi/ elevi la 1 calculator) 6 ■ т

Calculatoare (nr. pentru cadre dîdactice/nr. pentru manageri) 26 /Св,вСС 2

Nr. de table interactive/prciectoare 1

Conectare la Internet ((da/nu )/nr. de calculatoare conectate) da 12

Asigurare cu transport (da/nu) nu

Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da

Sistem de canalizare (da/nu) da

Sistem de încălzire (da/nu) da

Bloc sanitar în interior (da/nu) da

Asigurarea condițiilor pentru copiii cu probleme locomotorii (da/nu) da

Centru de resurse pentru educația incluzivă ((da/nu)/metri pătrați) nu 0.0

Alte centre (nr./metri pătrați) 8 84.8

II. Domeniul Curriculum/proces educational

2.1. Rata promovabilnâlii pentru anii de studii 2o 18-2014, 2019-2020. 2020-2021

Anul de 
studii

Nr. de elevi 
în instituție 

la 31.05

Nr. elevi cl.
l-IV

din ei promovați Nr. elevi 
cl, \ -VIU

din ei promovați Nr. elevi c).
IX

din ei admiși Ia examene din ei absolvenți Nr. de elevi 
cl.

X-XJ

din ei promovați Nr. de elevi 
d.XH

din ei absolvenți

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % %

2018-2019 84 ЗЙВ' 32 100% СЙ44СЯ 44 1(10', - ЬМ 8 Kill' .. !■»!«% 0 : Я/ O/y::-;Cy 0% 0 0% 0 0%

2019-2020 82 28 28 100 II l(li) -уДТЯЯу 13 100 13 lUO.U 0 tr.. 0,0 0,0 o 0 0%

2020-2021 73 . 25 . ЯШЯ 100% 48 _____«_____ 11»% 6 6 100% 6 luo.ll o% <r,. CM» »».o o 0 0

2.2. Situafia privind rezultatele la învățătură la finele anului de studii 2020-2021

Treapta 
școlară

Numărul elevilor la 
începutul de studii 

(10.09)

Numărul elevilor la 
sfârșitul anului de 

studii (31.05)

Numărul elevilor ce 
reușesc Ia toate 

disciplinele Treapta 
școlară

însușesc pe note medii

Note medii Calificative

total fete total fete total fete 5.00-5.99 6.00 - 6.99 7.00 - 7.99 8.00 - 8.99 9.00 - 9.99 10 Foarte bine Bine Suficient

Total l-IV 25 ■> : 25 9 /у/у,..28уууууууу 9 Total MV . o 0 ЦС'УОу , 0 o 0 4 I1» fC

Total V-IX 48 . 48 19 54 19 Total V-IX 0 24 18 0 0 0 0 0

Total X-XII 11® 0 0 йДВО'"" 0 0 Total Х-ХП 0 11/CO V' /yy; 0 0 0 0 0 0

Total I-XII /1,....... : 0 о у 0 0 Total 1-XH 0 C 0 0 0 0 0 0 0

Treapta 
școlară

Nu însușesc la
Treapta 
școlara

Cu situația școlară 
neîncheiată

%
 re

uș
ite

i

%
 ca

lit
ăț

ii

total fete 1 
disciplină

2 
discipline

3 
discipline

4 și mai 
multe

total fete

loial l-IV o 0 0 ЯССО yC 0 0 Total l-IV 0 0 C" 0,0% 0,0%

Total V-IX 0ЯШСЯ 0 0 0 0 0 Total V-IX ЯЯСОЗС 0 0,0% 0,0%

Tola! X-XII ЯЯ/ог^'С 0 0 0 0 0 Total X-XJ1 0 0 0,0% 0,0%

loial l-XIl 0 0 0 ilsyytjc'l// 0 0 Total i-XIl 0 0 0,0% 0,0%

>11(111)1.1 ifcxrriri v.

Din numărul lotul de elevi ai școlii nu au lost supuși evaluării complexe 6 elevi.'ceilalți studiază în bază de 1’1/1. Pentru fiecare elev ce studiază după PEI cadrele didactice modifică conținuturile în dependență de necesitați și 
conform deciziei Consiliului Profesoral toți sunt promovați în clasa următoare.
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2.3, Rezultatele‘.școlare obținute în învățământul primar pentru anii de studii 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Anul de 
studii

Nr. de elevi 
în clasa a 

IV-a

Rezultatele școlare la testarea națională în învățământul primar

Nota medie 
anuală la 

disciplinele 
la care s-a 
susținut 
proba de 
evaluare

Nota medie 
la testarea 
naționala

Numărul 
total de elevi 

care au 
susținut 
proba de 

evaluare cu 
note mai 
mici de 5

Nota 
medie 

privind 
situația 

școlară la 
fin ele 

anului 
școlar

Nota medie 
la proba de 

evaluare

Numărul 
de elevi 
care au 
susținut 
proba de 

evaluare cu 
note mai 
mici de 5

Nota 
medie 

privind 
situația 

școlară la 
finele 

anului 
școlar

Nota medie 
la proba de 

evaluare

Numărul de 
elevi care 

au susținut 
proba de 

evaluare cu 
note mai 
mici de 5

Nota medie 
privind 
situația 

școlară la 
finele 

anului 
școlar

Nota medie 
la proba de 

evaluare

Numărul de 
elevi care 

au susținut 
proba de 

evaluare cu 
note mai 
mici de 5

Nota 
medie 

privind 
situația 

școlară la 
finele 

an ului 
școlar

Nota 
medie la 
proba de 
evaluare

Numărul 
de elevi 
care au 
susținut 
proba de 

evaluare cu 
note mai 
mici de 5

Limba și literatura română pentru 
alolingvi Matematica Limba de instruire Limba și literatura maternă

2018-2019 !< ЖоЖвй 0 bine bine 0 bine bine 0 0.0 I 0 __ bill.___  
0.0

bine 
0.1)

0
2019-2020 s 0,0 0 0 0.0 0.0 0 0,0 0.0 0 0
2020-2021 7 0.0 0,0 0 bi ne bine 0 0,0 <1.0 0 bine l.n.v « bine bine 0

2.4. Rezultatele școlare, obținute la absolvirea învățământului gimnazial рении anii de studii 2018-2019. 2019-2020, 2020-2021

2.4./. irt*Hntctae i-n iihl ih’fi/hdtr.iitcti \tn<lnl>>i "inimi bile

Anul de 
studii

Numărul 
total de 

elevi ai cl. a 
IX-a

Nr. de 
eievj ai 

clasei a IX- 
a admiși la 
examenele 

de 
absolvire

Nr. de cievi 
ai clasei a 

IX-a 
neadmiși la 
examenele 

de 
absolvire

Rezultatele școlare pentru disciplinele de examene de absolvire a învățământului gimanzial

Nota medie 
anuală la 

disciplinele 
de examen

Nota medie 
la examenele 
de absolvire

Numărul de 
elevi care au 

susținut 
examenele 

de absolvire

% elevilor care 
au susținut 

examenele de 
absolvire

Numărul de 
elevi care nu 

s-au 
prezentat la 

examene

Nota medie 
privind 
situația 
școlară 

pentru înv. 
gimnazial

Nota 
medie la 

examenul 
de 

absolvire

Nu mărul 
de elevi 
care au 
susținut 

examenul 
cu note mai 

mici de 5

Nota medie 
privind 
situația 
școlară 

pentru înv. 
gimnazial

Nota medie 
la examenul 
de absolvire

Numărul de 
elevi care au 

susținut 
examenul cu 

note mai 
mici de 5

Nota medie 
privind 
situația 
școlară 

pentru înv. 
gimnazial

Nota 
medie la 

exa menii] 
de 

absolvire

Numărul 
de elevi 
care au 
susținut 

examenul 
cu note 

mai mici 
de 5

Nota medie 
privind 
situația 
școlară 

pentru înv. 
gimnazial

Nota medie 
la 

examenul 
de 

absolvire

Numărul 
de elevi 
care au 
susținut 

examenul 
cu note mai 

mici de 5

Limba și literatura română pentru 
alolingvi Matematica Limba de instruire Istoria românilor și universală

2018-2019 8 8 0 0 j 0 : 7<o. :bB: 6.90 6,70i® IIlOp// ; 7.60 Ж1ЖИ 6,40 1 6,70 0 6,76 7.00 8 O^H'4b0'00|s;B^ 1
2019-2020 13 5,90 0 6,98 6.70 жЖВ ■' >7 ț 6.29 6,52 | 6,08 0 6,51 13 100,00 0
2020-2021 6 .............. . (MM) 0 7,61 7,83 0 7.71 7,83 | 8,00 0 7,71 ~..4S 6 100,00 0

2.4.2. < 'orelurea pcrbirHiun(ehir/rezidțațel(țr elevilor. у nivelul dejirejțătire pritfesiumilâ a cadrelor didactice (%rad didactic)

2.5. Rezultatele obținute in unu! de studii 2020-202!

2. < / Dlimpithlii________________________
I 1 v *1'1 J literatură J Limbă și literatură | Fizică
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Dbcipli na română, școala 
națională

română, școala 
aloiingvă

i.niiu.i i hs;i, >< ч.и.ч 
națională

L.uiioa și tuci aiura inbu. 
școala aloiingvă

j.ujwa și tricratura 
ucraineană

bjuiva ș; njfiaiura 
bulgară

i^iiiiua și tuciuiui ii 
găgăuză Limbă străină Matematică

Etapa 
raion/municipiu

Etapa 
republică

l'jjpj
Etapa 

raion/muni 
cipiu

Etapa, 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republica

Etapa j
raion/munȘ 
... ‘ republicaicipiu i

Etapa 
raion/ntunic 

ipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/m u nic 

ipiu

Etapa 
republică

Etapa î Etapa 
raion/mu» i

Etapa 
raion/m uni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/m u nici 

piu

Etapa 
republicăICipUi 0

l.ocul ] 0 0 ШЗЗ: <» 111Шзз « 0 0 , ■ &/-31 n 0 0 it .-.flT/T<f 0 0 0" ■ 0 31333.1
1,04'ul 11 0 0 . . ii 0 3T 0 ' ■/' 0 0 ;3/' c '.3 0 0 ЖВ 0 0 33331 t» 0 0 0 0
Locui Ill e 0 0 0 0 II 0 0 0 1) 0 111-W ill- 0 0 0 0 0
Mențiune 0 0 0 <» 0 f> //|Tb/<///3 (* 0 0 (I 33133 ti 0 0 и 0
Teral n »» 331 II 0 Тт.<.о o 0 .оШ » 0 ;:o,3/ 0 0 0 0 0

Chimie Informatică Biologie Istorie a românilor și 
universală Geografie Ecologie Economie Educație fizică Științe

Total

—

Etapa 
raion/mu n 

icipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/munic 

ipiu

Elapa 
republică

Etapa 
raion/munic 

ipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/man 

icipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/muni 

cipiu

Etapa 
republică

Etapa 
raion/munici 

piu

Etapa
Etapa 

raion/munici 
piu

Etapa republică

0

. ". . 0 0 II 0 ° 0 •••.. 0 0 0 0 <1 II 0 U 0 (1 0
0 0 0 /ййй,,.3| <1 0 0 0 3W 0 0 ia*a 0 0 (1 0 0 0

■ U “1 ' n 0 3;t3;k3 0 0 W# n 0 0 0 0 O. ... 0 0 0 3T3|i 0 II
0 0 0 33f'31 0 0 W'W ■■ ■1 0 0 0 0 ■ȘKFOXS, II 0 0 1) 0 и 1)
<» 0 /■33т ti333 я o 0 ■ 0 ' 11 € 0 0 I13L3T (1 0 0 0 0 0

2 5 2. Olimpiada. Etapa de .'••'etor uiieriiatimial/ulielc

Vik< inf j dewririe:

J 5 < extracurricidare eiitawa/are

Nivel local (denumire) Nivel raional/municipal (denumire/locuri) Nivel republican (denumire/locuri)
laîional (denumire/locuri)

"’Ziua mondială a persoanelor cu deficiență de auz”

Ziua profesorului
Bogățiile toamnei
Hramul școlii’’Sfânta Parascheva”
"’Să trăiți, să înfloriți”
Concursuri școlare la disciplinele de studii
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2.6. Diversitatea serviciilor educaționale oferite in nitul de studii 2020-2021

J f> l. l/tvattiiii.iiil [iriin-u

Denumirea orei opționale

Nr. de elevi 
care au 
selectat 
această 
opțiune

Clasa Denumirea cerculuVsecției sportive

Nr. de elevi 
care au 
selectat 
această 
opțiune

Clasa

In împărăția cuvintelor 16 1.11. IV
Matematica distractivă III

—

2.(к 2. îrt* .uaui.nu gi/nnaznd

Denumirea orei opționale

Nr. de elevi 
care au 
selectat 
această 
opțiune

Clasa Denumirea cercului/secției sportive
Nr. de elevi care 

au selectat 
această opțiune

Clasa

Educația inter culturală 16 Coregrafei 20 V-i.X
Educația pentru sănătate 32 V11-1X Dezvoltarea fizică generală 8 Vl-VII

Arte plastice 18 JV-VII
Mîini dibace 11 VH-IX

.f iwiifâ/ihiiif fu • >; 2.6.4. Curriculum la dccizM win

Denumirea orei opționale

Nr. de elevi 
care au 
selectat 
această 
opțiune

Clasa Denumirea cercului/secției sportive

Nr. de elevi 
care au 
selectat 
această 
opțiune

Clasa Denumirea
Nr. de elevi 

pentru care a 
fost elaborat

Clasa

2.6.5. Alte servicii educaționale

Denumirea

Nr. de elevi 
pentru 

care a fost 
organ izat

Clasa

Activități:compensatorii specifice 73 1 IX
Ritmica muzicală 67 IA III
Limbajul mitnico-gestual ll\

2.6.6. Crupe cu program prelungit

Suma, lei
Denumirea grupei Clasa

Nr. de elevi 
în grupa cu 

program 
prelungit

Program prelungit (ore) Sursa de finanțare a claselor/gnipelor cu 
program prelungit

1 1 5 <> DETS Botanica
II II 4 Dl ls Botanica
III III 9 3 Dl Is» Botanica
IV IV 7 3 Dl Is Botanica
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iiRf |,Д... .-. - — ------- --------------

---- -- -------------------- -------------------- ise>—-Д— --------------------------------- ------ ------------

/ f> hnplemeniart a • um. hlhiHuluipentru deivi < и ( iyp,-nfru_tiuti_deyudu_2///it-JO/o. 2Q/0-2i>20. 2020-2021

Anul de 
studii

Nr. total de 
elevi cu 

CES

din ei din ei studiază în bază de PE1
din ei studiază în baza curriculumui 

generai

din ei studiază în baza 
currictdumuliii 

modificat

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

treapta 
liceală

treapta 
primară

treapta 
gimnazială

2018-2019 84 32 52 (i 32 37 0 o 15 O 32 37
2019-2020 K2 28 54 0 28 46 0 0 11 0 28 43
2020-2021 ’3 25 -IX 0 2 е- 4X 0 0 0 0 25 48

III. Domeniul Mumi^ement

5.1. Dimensiunea financiara

3.1. /. Gesttomacti finunfeiur in ținui bugetar 2021

Buget planificat Buget aprobat Buget executat Principalele categorii de cheltuieli, beneficiari Bunuri procurate, beneficiari

4672880,00 lfi:4594400,00 йййй| 2865214.09 ( ărți, manuale
tehnică de calcul registre

Dulap pentru haine cu doua uși
Dulap cu polițe
Medicamente

Rechizite școlare .
Produse igienice

Materialo de construcție
Inventar -gospodăresc

dezinl'eelanți
echipament pentru personalul tehnic

3.1.2. Educația induzlvă în anul bugetar 2021

Buget planificat Buget aprobat Buget executat Principalele categorii de cheltuieli Bunuri procurate
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<2. •liinentafia elevilor în unul ini”Otnr 2021

Bugei planificat Buget aprobat Buget executat
fota; elevi alimentați 
clin surse bugetare

din ei elevi cu CES 
alimentați

Media alocației per 
elev, per zi

Suma alocației 
extrabugetare

Total elevi alimentați 
din surse extrabugetare

Media alocației per elev, 
per zi

347000.00 347000.00 143675,30 < '73::; 73 0.00 (».•*»

Succinta descriere:
hi an ul de studii 2020-2021 s-au alimentat gratuit toți elevii din instituție de 2 ori pe zi. '

ЛЛ Trauspurtarea elevilor tu (inul de studii 2020-2021

Localități arondate Nr. de elevi
din ei Distanța la 

care se 
transportă

Unitatea de 
transport Instituția care contractează serviciile

Alocații pentru 
transportarea elevilor, 

lei
Surse

cLI-IV d.V-lX cl.X-XH

- .... ..

3.4. Purteiieriatc eulaborări

3.4.1. Proiecte implementate

Parteneri Denumirea Jnspacîul Suma proiectului, lei

Cadrele didactice din școala gimnazială. România, Ialomița Proiect Transfrontaiier România, Ialomița Asigurarea calității în educație prin prin elaborarea de activități educative 
centrate pe tradiții și valori. Perfecționarea competențelor în proiectarea 

currciculară centrată pe tradiții și valori. Cunoașterea reciprocă a unor 
metode utilizate în activitatea didactică. Cunoașterea unor obiceiuri și tradiții 

specifice.,.'

Pediatrii Lumii din Franța Dotarea bazei tehnico- materiale cu mijloace TIC Procurarea tablei interactive, în scop de studiere eficientă a conținuturilor 
curriculare

Elveția, Sonova - HEAR THE WORLD Echiparea elevilor cu aparate auditive individuale performante, sisteme 
colective de amplificare a sunetului, pile pentru aparatele auditive

Acordarea ajutorului în recuperarea elevilor deficienți de auz, dotarea cu 
ustensile a aparatelor auditive

Ambasada UE Peter Michalko, compania producătoare de măști EDU 
/ JOC Hîncu Igor,

dotarea cu măști cu ecran desfășurarea eficiență a procesului educațional recUperâtoriu în condiții 
- pandemice

3 4 2. tmctOk ttum'u eu Ortpinizuriile Oh\fe^tt (Otb

^Existenta (d:t/nu) |da | Nominalizarea lucrărilor efectuate Bunuri procurate

11



Denusnirea OO Asociațra O1 steasca a Părinților EJevilc» 
auz

cu Deficiență de

Acord de < oiaborare (da/nu) da

Cont banc ir ai OO (da/nu)

Cotizația c e aderare (mărime)

Cotizația î tnarâ (mărime) 40.00

Suma aniu iă a donațiilor, lei 107771,90

% realizat din suma anuala 100,00

Rechizite de birou Hârtie

Rechizite școlare Carton

Creioane

Diplome

IV. Mh viul de realizare a standardelor de ealitale din perspectiva Școlii prietenoase copilului

Nr.crl. Dimensiunea Standarde Domeniile

Nivelul de realizare a indicatorilor ConMiHiiri, ruin finii

100% 75% 50% mai puțin 
de 50 %

Întreaga activitate managerială trebuie să tie orientată spre realizarea 
standardelor de calitate a instituție; de învățământ genera! prin 
implementarea instrumentelor de evaluate afeiente acestora.

1. Sănătate, siguranță, 
protecție

1.1 - 1.3

Management

13 2 1.1.4
1.1.6
1.2.1 1.2.2
1.3.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.5

Capacitate instituțională

I.I.Ki 
1-1.11 
1.1.12
1.3.3

1.1.7
1.1.9 1.2.3

1.1.8 1.2.4

Curriculum/proces educațional

1.1.13
1.2.7 '
1.3.4 1.33
1.3.6

1.1.14
1.2.5

1.2 8

2. Participare 
democratică

2.1-23

Management

2.2.1 2,2.2 2.2J
2.2.5 2.3.1

2.1.1 2.1 3 
:.:.4

2.1 2
2 3.3

Capacitate instituțională

2.2.7 2.1.5 2.1.6
2.2.6 2.2.8
12.9

2.1.4 2.3.“ 2.3.4 2.3.5

C u rric u 1 u m/proces ed u ca ț io na 1

2.2.10
2.2.11

2.1.7 2.1.8
2.1.9' '■fii
2.1.10
2.2.12 2.3.8
2.3.9 2.3.10

2.3.11

3. Incluziune 
educațională

3.1 -3.3

Management

З.2.1.; 3.2.2
3.2.3 3.3.3

3.1.1 3.1.2
3.1.3 3.1.4
3.1.5 3.3.1

Capacitate instituțională

3.1.10
3.1.11
3.1.12
3 2 4 3 3.5
ЛЗ.Х

3.2.5 3.2.6
3.3.6 33.7
3.3.10
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CurricuIum/proces educațional

3.1.14
3.2.9

3.1.13
3.1.15 3.2.8
3.2.10

Ж —

4. Eficiență educațională 4.1 Management

4.1 1 4.1.2
4.1.3 4.1.5

Capacitate instituțională
4.1." 1.1 8 4.1.6

Cnrriciilum/proces educațional

5. Educație sensibilă la 
gen

5.1

Management

5.1.2 *.! 5 5.1.1 5.1Л
5.1.4

Capacitate instituțională
5.1.8 5 1.6 5.1 "

Curriculum/proces educațional

5.1.9 5.I.IO 5 LI!
5.1.12
5.1.13

Analiza SWOT

C ’opacitate instituțională
Puncte tari

Actualmente Școala Specială oferă o gamă largă de servicii atât copiilor cu defciență de auz și deficiențe 
asociate, cât și fantiO'îlcr acestora, care include: terapii specifice, terapie educațională complexă și integrata, 
consilierea familiei, activități de socializarea în vederea incluziunii școlare și sociale,"în instituție sunt 
amenajate și dotate sălile de clasa și cabinetele recuperatorii conform standardelor. asidnrând desfășurarea Ш 
unor servicii de calitate pentru elevii noștri.
Dispune de blocuri sanitareț toalete, lavoare dotate cu apă caldă, săpun și uscător electric pentru mâini). 
Dispune di* mijloace antiinccndiare și ieșiri de rezerva.
Are parte de condiții fizice, resurse materiale și resurse metodologice pentru profilaxia problemelor 
psihoemoționale ale copiilor (mese rotunde. trair.uig-uri, seminare, concursuri, sesiune de terapie 
educațională). Existența unei structuri
asociative a părinților (consiliu) aleasă în mod democratic și auto-organizată, care participă la luarea deciziilor 
cu privire ia problemele ce vizează educația copiilor.
Funcționarea Comisiei Multidisciplînară Fntrașcolară cu atribuțiile stabilite de lege.
Monitorizarea înregistrarea și evidența datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev.
Dispune de logopezi, psihologi, psihopedagogi pentru asigurarea serviciilor de sprijin în funcție de necesitățile 
copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Dispune de proceduri de prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de 
discriminare. Asigură un mediu
accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor.
Instituția are spații destinate serviciilor de sprijin, repartizare, amenajate, dotate și adaptate în concordanță 
cu natura și ponderea activităților și cu nevoile generale și speciale ale elevilor.
Asigură spațiile școlare adecvate particularităților de^gen.Hn-;HBB.v

___________________________ . Puncte slabe
Cadrele didactice noi angajate nu cunosc suficient particularitățile individuale ale eleClor defificienți de auz.
Numărul ridicat al concediului medical pe parcursid anului din partea cadrelor didactice. Lipsa unui teren de 
sport amenajat conform cerințelor în vigoare. < '

In procesul ediicațiunal-rectiperaloriu acordăm o atenție deosebită stimulării multisenzoria!e,educa(iei 
perceptiv-anditn e, dezvoltării comunicării verbale. Pentru părinți oferim informație, sprijin, consiliere. 
Dispune de echipamentele, materialele și auxialiarc curriculaiȚ necesare aplicării curricuhimului național, 
inclusiv a componentelor raionale șt școlare ale acestuia, a curricuhrmului adaptat și a planurilor educaționale 
individualizate. Este încadrată cu personal didactic și auxiliar, calificat
conform normativelor în vigoare. Asigură fiecărui elev din
școală un loc de hurii în bancă/ ia masă, corespunzător taliei sale, acuității vizuale și audutive, 
particularităților psihc li/iiilo^icv itidix iduale.

Asigură echipamente, utilajei dispozitive, ustensile, și materialele de sprijin pentru laboratoarele de fizică șichimie, 
pentru sălile de studiu la biologie și informatică, pentru atelierele de educație tehnologică, pentru sala de sport și 
terenul sportiv, în condordauță cu talia elevilor, parametrii sanitaro-igienici și termenele de valabilitate, cerințele 
de securitate și normele sanitare.
Dispune de mijloace de comunicare prin intermediul cărora elevii își pot exprima opinia cn privire la toate 
aspectele de interes. Planul strategic și cel
operațional al instnției cuprinde ținte și activiiăți de combatere a stereotipurilor și prejudecăților, cu participarea 
cadrelor didactice, elevilor, părinților și altor membri ai comunității.
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Asigura spain peniru pixpararea și sen'irca nrauei cai e coiespunu normelorsanitare in Vigoare pr;va;a 
siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor.

inîrastriicîura uisiiiuiio asigura organizarea procesului eoacaționai m raport cu ODiectiveieși misiuneaacesteia.

Dispune de forma? peniru aplicarea procedurii legale ce organizare instituțională și de intervenție a
lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor.
Există o structură asociativă a elevilor, aleasă în mod democrație și auto-organizată, care participă la luarea 
deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru elevi.
Aplică proceduri specifice. accesibile și transparente de participare a elevilor în rezolvarea problemelor la 
nivel de dasă și la nivel de școală.
Dispnne de un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților, ai autorității administrației publice 
lui alt-. președintele consiliului elevilor.
Dispune de mijloace de comunicare, prin intermediul cărora părinții își pot exprima opinia cu privire la toate 
aspectele de interes.
Creează la necesitate,. grupuri intersectoriale de intervenție din care fac parte reprezentanți ai școlii, familiei 
și comunității, care activează în baza de proiecte operaționale de soluționare a problemelor identifeate.
Informează personalul, copiii și reprezentanții lor legali cu privire la procedurile de prevenire, identificare, 
semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare.
Formează colective școlare în mod eficient, asigurându-se respectarea diferențelor individuale șî a cerințelor...
legale privind constituirea claselor,. ; .
Dispune de spații destinate procesului educațional, dotate în conformitate cu nivelul de școlarizare, profilul 
unității de învățământ general, rezonabil accesibile pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe 
educaționale speciale. Spațiile instituției de învățământ pot fi
localizate ușor prin semnalizarea lor corespunzătoare.
( iidrele didactice utilizează tehnologiile informaționale și de comunicare adaptate la necesitățile tuturor 
elevilor, inclusiv ale celor cu cerințe educaționale speciale.
Este încadrată eu porosnal didactic și auxiliar, calificat conform normativelor în vigoare.
Asigura formarea cadrelor didactice în privința echității de gen.
Planifica resurse necesare pentru procurarea mater ialelor didactice și or ganizarea activităților care 
promovează echitatea de gen.

Oportunități Amenințâri/Riscuri

( iirrii uium./>,». <■, edueuțimiul
Puncte tari Puncte slabe

Evaluarea potențialului elevilor cu scopul elaborării unor programe de intervenție personalizate;
Abilitarea și reabilitare prin activități specifice
Implicarea familiei ca partener în activitățile desfășurate cu copilul
Școala Specială nr 12 este o instituție modernă care asigură servicii educaționale și terapeutice recuperatorii în 
spiritul toleranței, respectului reciproc și egalității de șanse dezvoltând beneficiarilor școlii autonomia ;
personală și sociala, responsabilitatea și încrederea în sine.
Activitatea profesională a corpului didactic este centrată pe realizarea politicilor educaționale ce oferă o 
educație de calitate a deficientului de auz.
Elevii au acces la programe educative ce promovează modul sănătos de viață ( educația sexuală, educația 
nutrițională, educație pentru sănătate).
-Structurile asociative ale părinților și a elevilor precum și instituțiile partenere din comunitate participă la 
elaborarea documentelor programatice ale școlii.
Cadrele didactice realizează sistematic activități de pedagogizare a părinților privind educația copiilor lor, în 
baza unu; plan elaborat. '
Fiecare elev are, în conformitate cu recomandările SAP. un plan educațional individualizat, curriculum 
adapta? și alte măsuri de sprijin.
Cadrele didactice evaluează progresul școlar al copilului cu cerințe educaționale speicale. stabilind oportunități 
de evaluare finală și certificare a acestuia.
Cadrele didactice demonstrează comportament ncdiscriminatoriu în raport cu genul. învățarea cu prezența 
fizică în condiții pandemice cu respectarea tuturor regulilor în vigoare.

Cunoașterea insuficientă a particularităților psihofiziologice ale deficientului de auz, în special de cadrele noi- 
angajatv; lipsa de obiectivitate la notarea elevilor. Implicarea minimă a unor părinți în procesul de recuperare a 
elevilor defici'cnți de auz. Absența mijloacelor și fontelor de evaluare diversificate, aplicându-se doar instrumente 
de evaluare tradițională.'

Activitatea în echipă a cadrelor didactice cu lunci ic de predai-e,a specialiștilor peiilru aclivităi compensatorii 
și părinții copiilor duce Ia геспрггпгга i lirieriri.
In activitățile cu elevii sunt utilizate metode și tehnici speciale caro facilitează participarea și implicarea 
acestora, precum și <>l>țin«-re:i «Io progrese vizibile.
Cadrele didactice elaborează material didicalic fiecărui elev si activitățile simt desfășurate diferențiat.

Lipsa materialului didactic și a unor programe speciale pentr u elevii deficicnti de auz. (чиоачегеа inșii fii ienlâ de 
către cadrele ddiactice a standardelor de calitate și eficienta a învățării, fapt care condiționează o evaluare 
subiectivă a competențelor specifice formate elevilor la sfârșitul anului școlar.
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Cadrele didactice folosesc t”ater:ale didactice existente,coju ordanță cu nevoite specifice ale elevilor.
Copii beneficiară de asistent personal care prestează servicii individualizate necesare mobilității și satisfacerii 
necesităților de bază.
Cadrele didactice tratează c..;pi:t ?n mod echilibrat, adaptând cerințele la posibilitățile și nevoile individuale.
Copiii recunosc situațiile de discriminare și le aduc ia cunoștința cadrelor didactice și administrației instituției.
Elevii sunt familiarizați cu conceptele- cheie ale educației sensibile ia gen.
Elevii sesizează și acționează împotriva prejudecăților și stereotipurilor de gen.
Părinții, tutorii/ reprezentanții legali, participă la activitățile cu teme privind echitatea de gen.
Cadrele didactice aplică în procesul educațional metodologii didactice care încurajează, sprijină si stimulează 
participarea echitabilă atât a ielelor, cât și a băieților.
Fiecare elev beneficiază de o rație alimentară care acoperă normele fiziologice de consum pe zi, în conformitate 
ru legislația sanitară în vigoare. :'
Cadrele didactice realizează activități de prevenire și combatere a violenței în școală.
Cadrele didactice încurajează dev ii în rezolvarea problemelor la niv ol de clasa sau de școală.
Elevii îșî exprima opinia personală referitoare la demersul educațional realizat.
Cadrele didactici1 încurajează drv ii în participarea ta formularea obiectivelor lecțiilor.
Cadrele didactice implică sistematic elevii in ev aluarv.i propriului progres școlar.
Cadrele didactice încurajează părinții să se implice în calitate de persoană - resursă în procesul educațional și 
în activități extracurriciilare.
Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturi: și tradițiilor proprii, culturii și tradițiilor altor 
comunități etnico din Republica Moldova, indiferent de grupul etnie de care aparțin și indiferent de limba de 
studii.

Oportunități

Мапицепь’Ш
Putu te lari

Amenințări/Riscuri

Puncte slabe
Promovarea unei politici educaționale în dependență de specificul și condițiile reale de formare a personalității 
elevului deficient de auz. Organizarea spațiului educațional astfel să faciliteze comunicarea ș: colaborarea 
elevilor deficient de auz cu semenii Ion întreaga activitate a instituției are ca scop acordarea de sprijin 
specializat în cadrul unei echipe muitidisciplinare pentru copiii cu deficiențe de auz, precum și familiilor 
acestora. Exeniple de bune practici cu elevii cu dizabililăți de auz. Asigură
accesul permanent al elevilor la servicii medicale prinți-un cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de 
asistența cii unități medicale.
Elaborarea unui set de proceduri democratice de delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale 
școlii și le aplică consecvent.
Dispune de mecanisme pentru identificarea și combaterea formelor de discriminare.
Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ promovează diversitatea.
Planurile strategice și opcrațioiiae cuprind programe. măsuri și activități care ati ca țirită educația inchizivă și 
nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Identificarea, procurarea și utilizarea resurselor noi în vederea asigurării unui mediii accesibil șt sigur pentru 
fiecari! cppib
Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și asigurarea accesului, conform legii, la datele de interes 
publici

Monitorizarea insuficientă a procesului educațional-recuperatoriu desfășurat de către cadrele didactice. 
Obiectivitate scăzută a rezultatelor înregistrate de către cadrele didactice în urma controalelor desfășurate în 
instituție. Lipsa de responsabilitate a unor cadre didactice în desfășurarea calitativă a procesului educațional 
recuperatoriu.

Analiza posibilităților de extindere a colaborării în vederea abordării unor noi teme și organizări de activități 
recuperatorii.
Administrația instituției, cu sprijinul structurilor asociative ale părinților și elevilor monitorizează respectarea 
normelor igienico-sanitare.
Administrația instituției elaborează un orar echilibrat flexibil în care disciplinele exacte alternează cu cele 
umanistice, artistice, tehnologice și sportive și asigura raportul optin între tituupl instruirii formale și cel al 
instruirii nonformale, între timpul de învățare și do recreere.
Administrația instituției colaborează cu prinții elev ilor sau cu tutorii acestora, cu autoritatea publică locala și

Administrația oferă tuturor elevilor școlii informații complete în timp util pe subiecte ce țin de interesul lor imediat, 
referitoare la aspectele vieții școlare și exlrașcolare.
Administrația are definite mecanisme de asigurare a participării elevilor la soluționarea problemelor și luarea 
deciziilor care vizează direct viața școlară.
Administrația are elaborate instrumente care asigură valorizarea opiniilor, inițiativelor, propunerilor elevilor în 
proves»! de luare a deciziilor ce vizeaza aspectele v ieții școlare.
Administrația asigură echitatea de gen în activitățile curriculare și extracurricularc.
Administrația oferă tuturor elevilor școlii și părințihir/tiitorilor/reprezentanșilor legali, informații < iuiplcie ți în



cu celelalte instituții cu atniuiiji legale, in aplicarea procedurii legalede organizare instituțională sj de 
intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor. 
/Administrația instituției info' nicază personalul, elevii, părinți:, tutorii asupra procedurii legale de organizare 
instituțională și de intrventie a lucratorilor instituției în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 
copiilor.
Administrația instituției colaborează cu părinții, tutorii, cu sen iciite publice de sănătate și cu celelalte instituții 
cu astfel de atribuții legale în promovarea valorii sănătății fizice șî men tale, stilului de viață în instituție și 
comunitate. Administrația instituției are elaborate
proceduri de informare perioadică a părințîlor/tutorilor/reprezentanților legali, despre rezultatele copiilor la 

prin
Administrația instituției are elaborai.’ proceduri privind participarea la îmbunătățirea rezultatelor școlare și 
asigurarea progresului școlar.
Administrația instituției promovează participarea comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare, odihnă 
și relaxare și petrecere a timpului liber pentru copii.
Administrația instituției promovează respectul diversității culturale, etnice, lingvistice*, religioase prin acte 
reglatorii și prin activitățile pe care le organizează și la care participă școala.
Administrația instituției colectează feedback-ul din partea partenerilor din comunitate-privind respectarea 
principiilor democratice.
Planul strategic și cel operațional al instituției cuprinde ținte și activități speicifice de aplicări- â politicii 
statului cu pi ivin* l.i educația incluzică.
Administrația instituției creează structuri, mecanisme și proceduri de sprijin pentru procesul de înmatriculare 
și incluziune școlară a tuturor copiilor.
Administrația instituție: planifică, asigură și evaluează formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul 
educației incluzive.
Administrația instituției elaborează documente manageriale care refl«*ctă asigurarea serviciilor de sprijin 
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale(CES).
Administrația instituție: și structurile create în acest sens elaborează: mecanisme.de identificare, evidență și 
sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.
AHininîct,-afb înclitm1.-; to ‘lîP rot.irtelp inctitntLin-ib nOnl.-n bicriwi uni.i mo/iin d elerr 

tunp util privind politicile, programele și activitățile de promovare a echității de gen.
Administrația asigură copiilor, cadrelor didactice și părinților servicii de consiliere și orientare în dornee 
comunicării și interreiaționăr:: genurilor.

Oportunități A menințâri/Riscu ri

Ohiective/indieatoride performanții realizate în anii! de studii 2020-2021

Dezvoltarea armonioasă a personalității copilului deficient de auz în conformitate cu potențialul acestuia în vederea integrării sociale șj profesionale în comunitate. în vederea valorificării polcnf IuIui indii idual și formării unor 
deprinderi și competente de bază necesară integrării socio-prcf’esionale școala noastră oferă educație adecvată fiecărui elev să se descurce cât mai bine în viață.
Sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în proiectarea și dezvoltarea curriculumului local și la decizia școlii, adaptat la particularitățile psihofiziologice ale elevului deficient de auz.
Asigurarea elevilor școlii cu proteze auditive performante.
Monitorizarea funcționării instituției de învățământ în raport cu cerințele actuale ale sistemului de educație.
îmbunătățirea climatului educațional - recuperatoriu la nivelul claselor de elevi.
Organizarea unui centru de resurse pentru elevii cu deficiențe de auz integrați în școlile de cultură generală.
Colaborarea cu cadrele didactice din învățământul general în vederea integrării eficiente a elevilor deficienți de auz în sistemul educațional municipal.
Crearea condițiilor optime pentru activitatea copiilor cu deficiențe multiple.
Delegarea la cursuri de recalificare a cadrelor didactice în scopul ridicării nivelului de cunoștințe. orientării spre inovație, creativitate- implementării tehnologiilor noi în procesul educațional - recuperatorii!.
Stabilirea relațiilor durabile de parteneriat cu agenții educaționali din comunitate, în scopul protecției sociale a copilului deficient de auz.
Colaborarea și cooperarea cadrelor didactice pentru realizarea eficientă a obiectivelor preconizate.

Ohiective/indieatori de performantii propuse pentru anul de Mttdii 2021-2022

Atragerea și implicarea părinților în procesul decizional >: instituțional. Depistarea precoce și intervenție timpurie pentru copii cu deficiențe de auz și deficiențe asociate.
Corelarea practicilor educaționale cu cele europene prin participarea la cursul de formare continuu.
Promovarea strategiilor incluzive europene în învățământul general în scopul implementării standardelor de calitate.
îmbunătățirea competențelor de lucru cu elevii deficienți de auz.
Elaborarea curriculuni-ului la activitățile compensatorii (ritmica, LMG).
Prevenirea abandonul școtar a copiilbr cu dizabilități auditive care provin din familii cu posibilități materiălgrfeduse.
Orientarea școlară profesională a elevilor - pas spre carieră și inserție socio-profesioiială * activități de promovare a ofertei educaționale.
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Instituții de înv âțământ primar, gimnazial, liceal și special

Date generale

Raion/municipiu CHIȘINĂU
Localitate Chișinău
Denumirea instituției Școala Specială nr. 12 pentru copii hipoacuziei ți surditate tardivă

Tipul instituției Școală specială

Tondaior/Autoritatea administrativă Consiuliul municipal Chișinău

Limba de instruire română / rusă

Tipul Planului-cadm 32 1 1 11
Telefon 022-66-18-81; 022-66-19-91

Adresa str. Cuza-Vodă ,34

E-mail scoala$pecialal2(S>mail.ru; scoaladef.auzl2@gmail.com
Adresa web

Nr. vie schimburi 1

Tipul de proprietate public
Forma de învățământ de zi

I. / /.'vii/Hfifl cadrelor diduiticc din instituție

I. Domeniul Capacitate instituțională

Total cadre didactice/de conducere ia 15.09.2020 100,0% Total cadre didactice/de conducere la 31.05.2021 23 HHI.O'.,
Personal de conducere la 15.09.2020 ■ : —. ... 13,0% Personal de conducere la 31.05.2021 2 8.7%
Cadre didactice Ia 15.09.2020 20 87,0% Cadre didactice la 31.05.2021 21 91,3%
Tineri specialiști la 15.09.2020 0 rt.iv1 <. Tineri specialiști la 31.05.2021 0 0,0%
Cadre didactice de vârstă pensionară la 15.09.2020 ' 2 W|| 8,7% Cadre didactice de vârstă pensionară la 31.05.2021 1 43%
Cadre didactice cu 1-2 ani până ia pensie la 15.09.2020 0 0.0% Cadre didactice cu 1-2 ani până la pensie la 31.05.2021 0 0.0%
Cadre didactice angajate pe parcursul anului 2/ 8,7% Cadre didactice plecate din instituție pe parcursul anului 1 4,3%
Total cadre didactice necesare la 15.09.2020 Posturi vacante la 31.05.2021 2 8,7%

I.Ponderea personalului didactic calificat

Personal didactic

Total 
personal didactic la 

31.05

nr. %
Cadre didactice/manageriale (angajați de bază) 21 HWI.IIIV ..
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare doctorale \ 1 / 4,8%
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat 8 38.1 %
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare 4 J'UI%
Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licență 33.3*-.
Cadre didactice cu studii medii de specialitate 1 4Л-.
Cadre didactice fără studii pedagogice 0 0.0* ■■
Cadrele didactice/manageriale cu gradul superior 1 4.S».
Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi 2 9,5%
Cadre didactice/manageriale cu gradul doi 8 38.1“...

Disciplina Nr. cadre 
didactice

din ele cu 
studii 

superioare

din ele 
cu grad didactic Nr.de 

nespecialiști Clase

Superior întâi Doi
învă|ător clase primare 4 4 0 0 2 0 o
Limba și literatura română 2 2 o 0 1 0 0
Matematica 1 1 o U h o
Științe 0 0 O 0 0 li
Biologie 1 I 0 0 1 o li
Fizică 0 0 0 (1 0 0 0
Chimie 1 1 0 0 0 0
111 formal ic â 0 0 o 0 0 0 0
14‘iria nniiânilvi și uitiv 1 1 0 0 0 0 0
Istoria, cultura și tradițiile popoare lui 0 0 (1 0 0 0 <1

1

mail.ru
mailto:scoaladef.auzl2@gmail.com
Nr.de
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