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din Tulcea este singura şcoală din

judeţul Tulcea care furnizează

asistenţă educaţională copiilor cu

cerinţe educaţionale speciale cu vârste

cuprinse între 3 şi 18 ani, asigurând un

proces instructiv-educativ şi

terapeutic-recuperator adecvat.

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14



Baza materială a şcolii

• 2 săli de grupă pentru preşcolari;

• 15 săli de clasă pentru elevi;

• 7 cabinete terapii specifice;

• 1 sală pentru educaţie fizică şi kinetoterapie;

• 1 cabinet ludoterapie;

• 1 bibliotecă cu sală de lectură;

• 1 teren de sport;

• 1 cabinet metodic pentru profesorii itineranţi;

• 1 cabinet medical;

• 1 atelier pentru activităţi de preprofesionalizare;



Dotări
PC-uri, softuri educaţionale şi terapeutice, acces la internet,
materiale pentru stimulare senzorială, cognitivă şi afectivă;

Alte facilităţi şi servicii de care 
beneficiază copiii

• Transport gratuit la/de la şcoală asigurat
zilnic elevilor proveniţi din familie sau aflaţi în
plasament şi care frecventează programul
prelungit;

• Servicii medicale asigurate de asistentul
medical al şcolii.



• Oferta educaţională este individualizată şi adaptată nivelului de
dezvoltare a fiecărui elev, necesităţilor acestuia, ţinându-se cont de
diagnosticul medical și psihologic.

• Elevii beneficiază de intervenţii prin programe de tip personalizat,
iar modalităţile de planificare a activităţilor sunt elaborate de
colectivul şcolii în colaborare cu părinţii.

• Oferta educaţională pentru cei 88 de elevi ai şcolii cuprinde:

Despre oferta educaţională

- activităţi didactice (inclusiv on-line 
sincron și asincron și pachete educaționale);



- terapie educaţională complexă şi
integrată;

- terapia tulburărilor de limbaj, consiliere
şi psihodiagnoză;

Despre oferta educaţională

- kinetoterapie;

Oferta educaţională pentru cei 88 de elevi ai şcolii cuprinde:



• concursuri, expoziţii de artă plastică,
expoziţii cu vânzare;

• activităţi de socializare în oraş
organizate pe tot parcursul anului;

• vizitarea muzeelor şi a altor instituţii
publice;

• tabere, excursii în împrejurimi sau de
durată mai lungă;

• activităţile de decorare a şcolii în funcţie
de eveniment şi anotimp, sub îndrumarea
cadrelor didactice;

• activităţi de Crăciun, de Paşte, etc.;

• organizarea de activităţi tematice;

• activităţi de colaborare interşcolară;

• săptămâna „Școala altfel”;

Activităţi extraşcolare

Aceste activităţi sunt organizate de cadrele didactice şi
majoritatea iau forma unei colaborări între grupele de copii sau chiar cu
alte instituţii. Scopul general este acela de a creşte gradul de adaptare a
copiilor la viaţa socială.



• În clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși
copiii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de
8 ani până la data începerii anului școlar.

• La solicitarea scrisă a părinților, pot fi înscriși în clasa
pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu
vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

• În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în
învățământul special, părinții se adresează Școlii Gimnaziale
Speciale nr. 14 Tulcea sau CJRAE Tulcea, de la care vor primi
informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.
Înscrierea se face direct la școala Școala Gimnazială Specială
nr. 14 Tulcea, cu documentele prevăzute de metodologie, la
care se adaugă documentul care atestă orientarea către
învățământul special.

Conform planului de școlarizare,

pentru anul școlar 2021-2022,

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea are aprobată:

1 clasă pregătitoare – 6 locuri



1. Cerere tip de înscriere (de la unitatea școlară);

2. Certificatul de orientare școlară și profesională 
pentru învățământul special;

3. Copie certificat de naștere copil;

4. Copie carte de identitate părinți;

5. Fişă de vaccinări;

6. Dosar cu șină;

Documente necesare înscrierii



• Comisia de înscriere din unitatea de învățământ completează
cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.
Aplicația nu permite înscrierea la mai multe școli. După
completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată
și semnată de părinte. Toți copiii care au orientarea școlară
pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform
solicitării.

• Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul
școlii în intervalul orar 800-1600 sau pe www.scoala14tl.ro.

Program de completare a cererilor:

29 martie – 28 aprilie 2021
24 mai -31 mai 2021

Număr telverde:  0800816240
Program de funcționare: 800-1600 

la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, 
informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

http://www.scoala14tl.ro/
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Vă aşteptăm între orele 09-15,
în strada Grădinarilor, nr. 46 

şi pe site-ul http://www.scoala14tl.ro

http://www.scoala14tl.ro/

