
 
 

ACTE NECESARE  
LA ÎNSCRIERE 

 
 

1. Copie certificat de naştere copil. 
2. Copie buletin de identitate copil. 
3. Copie buletin de identitate părinţi. 
4. Certificat medical.  
5. Evaluare psihologică. 
6. Adeverinţă de venit sau cupon de 

pensie de la părinţi. 
7. Adeverinţă vaccinare. 
8. Traseul educaţional. 
9. Fişă psihologică. 
10. Fişă psihopedagogică. 
11. Fişă logopedică. 
12. Ancheta socială de la Primăria de 

unde are domiciliul copilul. 
13. Copie diplomă absolvire clasa a 

VIII-a (pentru liceu), diploma de 
bacalaureat (pentru şcoala 
postliceală) sau foaie matricolă 
pentru clasele absolvite. 

14. Certificat de orientare şcolară 
eliberat de C.J.R.A.E. de la nivelul 
judeţului de domiciliu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilități de care dispune 
școala 

 
▫ 34 de săli de clasă; 
▫ laboratoare şi cabinete: deprinderi de 
viaţă, masaj, limba română, limbi străine, 
biologie, fizică, chimie, 2 cabinete de 
informatică – dotate cu tehnologii de 
acces, psihodiagnoză şi terapii specifice, 
consiliere şi orientare, tehnologie, 
geografie,  multimedia, scriere braille;  
▫ sală de sport, sală de cățărare (climbing), 
sală de fitness, teren de sport, clubul 
şcolii; 
▫ ateliere: mecanică, industrie alimentară, 
tipografie. 
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OOFFEERRTTAA  
DDEE    ŞŞCCOOLLAARRIIZZAARREE  

ppeennttrruu  
  
AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22002222––22002233  

 



 
 

LICEUL SPECIAL 
 

„SFÂNTA MARIA” 
 

DIN ARAD 
 

 
 este o unitate de învăţământ 
special pentru elevi cu cerinţe 
educaţionale speciale, care se 
recomandă de la sine prin tradiţia ei 
de aproape 100 de ani, timp în care a 
pregătit pentru viaţă şi pentru muncă 
tot atâtea generaţii de elevi cu 
deficienţe de vedere. 
 Cu toate dificultăţile pe care le 
întâmpină întreg sistemul de 
învăţământ actual, şcoala noastră este 
pregătită să ofere elevilor săi 
următoarele facilităţi: cazare, masă, 
îmbrăcăminte gratuită pe toată 
durata şcolarizării, transport,  
precum şi asistenţă medicală şi 
recuperatorie asigurată prin cadre 
specializate. Toate acestea pentru a 
realiza condiţii optime de studiu şi 
calificarea într-o meserie. 

   

  
FFOORRMMEELLEE  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

PPEENNTTRRUU  AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  
22002222  ––  22002233  

  
 I. ÎNVĂŢĂMÂNT  PREŞCOLAR  

1 grupă grădiniţă 
Deficienţă vizuală/asociată/mintală 

uşoară 
  II. ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR 

clasa Pregătitoare 
             clasele I-II-III-IV 

  Deficienţă vizuală/asociată/mintală 
uşoară 

III. ÎNVĂŢĂMÂNT  GIMNAZIAL 
           clasele V-VI-VII-VIII  

Deficienţă vizuală/asociată/mintală 
uşoară 

 
A DOUA ŞANSĂ – Secundar inferior  

Anul III  (2 clase) 
 

IV. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL                                                 
(nivelul 4 de calificare) 

 Clasa XI –a  1 clasă – 12 locuri 
  Profilul Umanist.  
 Specializarea Filologie 

 

  
V. ŞCOALĂ PROFESIONALĂ -  -   
clasa a 9 - a, nivelul 3 de calificare: 
 Domeniul: MECANICĂ 
Calificare – Lăcătuş mecanic prestări 
servicii - 12 locuri.  

Elevii beneficiază de bursă 
profesională 200 lei/lunar 

   Deficienţă vizuală/asociată/mintală 
uşoară 

 Domeniul: INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
Calificare – Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase - 12 locuri 
 Elevii beneficiază de bursă 
profesională 200 lei/lunar 

   Deficienţă vizuală/asociată/mintală 
uşoară 

Domeniul: MEDIA ŞI POLIGRAFIE 
Calificare – Tipăritor offset - 12 

locuri 
 Elevii beneficiază de bursă 
profesională 200 lei/lunar 

   Deficienţă vizuală/asociată/mintală 
uşoară 

 VII.ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  
şcolarizare 3 ani (gratuit) 
 1 clasă – 15 locuri 
 domeniul: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
PEDAGOGICĂ 
 calificare: Asistent medical  
balneofiziokinetoterapie şi recuperare 

 


