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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind proiectul planului de școlarizare 

                                                       an școlar 2020 – 2021 

 

În conformitate cu precizările din NT nr.434/16.12.2019, emisă de Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj, cu privire la fundamentarea cifrei de școlarizare, Liceul Tehnologic Special 

,,Beethoven”, Craiova își propune: 

 Liceu – Teoretic – zi 

 1 clasă a IX a cu 12 elevi, filiera teoretică, profil real, specializarea Științe ale 

naturii, în vederea acordării unei șanse elevilor cu deficiențe de auz pentru pregătirea 

lor teoretică și integrarea în societate. 

 

 Liceu Tehnologic ( ciclu superior): 
- 1 clasă a XI a – zi, 12 elevi –tehnician mecanic întreținere reparații.  
- 1 clasă a XI a – seral, 12 elevi – tehnician mecanic întreținere  reparații. 

 

 Învățământ profesional – zi 

 1 clasă  a IX a, 12 elevi, domeniul de pregătire Industrie textilă și pielărie, calificarea 

profesională Confecționer produse textile. 

 1 clasă  a IX a, 12 elevi, domeniul de pregătire Alimentație și turism, calificarea 

profesională Cofetar –  patiser. 

 

 Învățământ profesional – dual 

 1 clasă  a IX a, 10 elevi, domeniul Mecanica, calificarea profesională Tinichigiu 

vopsitor auto. 

 

 Învățământ postliceal – zi 

 1 clasă, 15 elevi, domeniul Sănătate și asistență pedagogică, specializarea Pedagog de 

recuperare. 
Pentru ciclu superior al liceului – nivel 4 – învățământ seral s-a avut în vedere numărul 

absolvenților din anii anteriori care au fost angajați de S.C. FORD, Craiova, aceștia 

exprimându-și dorința de a-și continua studiile. 

 Pentru Școala postliceală – nivel 5, s-a avut în vedere numărul absolvenților de la clasa a 

XII a, din iunie 2020, precum și absolvenții din anii anteriori. 

La fundamentarea planului de școlarizare pentru liceu zi, filiera teoretică și școală 

profesională s-a avut în vedere numărul absolvenților de la CSEI Sf. Vasile, Craiova și Școala 

Gimnazială Sf. Mina din Craiova, precum și orientarea către școala noastră a unui număr de 

elevi absolvenți ai școlilor speciale din alte zone (Sibiu, Mehedinți,Vîlcea), elevi orientați de 

CJRAE, Dolj, precum și elevi absolvenți din seriile anterioare. 



Am ținut cont de faptul că elevii cu deficiențe de auz și alte tipuri de deficiențe trebuie să 

beneficieze de șanse egale pentru formarea profesională în vederea unei bune integrări în 

societate, școala fiind instituția care trebuie să ofere o paletă largă de posibilități de educare, 

profesionalizare, formare a acestora ca persoane eficiente, bine pregătite, utile societății. 

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 respectă prevederile O.U.G. 

nr.75/2005, privind Asigurarea Calității în Educație, aprobată prin Legea 87/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Acesta a fost dezbătut de Consiliul Profesoral din data de 19.12.2019 și aprobat în 

ședința Consiliului de Administrație al unității de învățământ din data de 19.12.2019. 

Prin proiectul planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2020 – 2021 ne încadrăm în 

fondurile alocate pentru finanțarea de bază conform bugetului aprobat de către Consiliul 

Județean Dolj. 
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