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 La   Liceul „Prometeu”, în anul  şcolar 2016 -
2017, comparativ cu 2015-2016 numărul de 
elevi a crescut de la 224 la 275. În acest an 
de studii numărul elevilor de asemenea  
este în creştere, în instituţia noastră studiază 
306  elevi.  Totodată numărul de elevi  este 
mai mare comparativ cu numărul mediu de 
elevi per şcoală atât la nivel de raion, cît şi 
la nivel de ţară . În anul  şcolar 2016-2017, în 
medie la o şcoală din raionul Nisporeni 
studiau 190 de elevi,iar la nivel de ţară la o 
instituţie şcolară au revenit 258 de elevi.
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 În Liceul „Prometeu numărul 
profesorilor a crescut 
nesemnificativ între anii şcolari 
2014-2015 şi 2015.2016. În 2014-
2015 în liceu activau 22 de 
profesori, iar în 2016-2017 în 
instituţie lucrau 26 de cadre 
didactice. În  acest an în liceu 
sunt angajaţi  27 de pedagogi.



Numărul de elevi ce revine 

unui cadru didactic

 Creşterea numărului  elevilor a determinat 
şi majorarea numărului de elevi ce revin 
unui cadru didactic. În 2014-2015 unui 
profesor îi reveneau  10,5 elevi, iar în 2016-
2017 s-a stabilit un raport de un cadru 
didactic la 12 elevi. Numărul de elevi ce 
revine unui cadru didactic  la  Liceul 
„Prometeu” este mai mare comparativ cu 
valoarea medie a indicatorului atât în 
raionul Nisporeni (11,9),cât şi la nivel de 
ţară (11,5)
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Rezultatele examenelor

 Nota medie la examenele de absolvire a gimnaziului a fost 
de 6,62 în 2016-2017, fiind mai mare decât rezultatul obţinut în 
2014-2015 de 6,55, însă mai mic  decât reuşita de 7,13 din 
2015-2016.. Rata de promovabilitate a scăzut de la 90,5% în 
2014-2015 la 89,5 % în 2015-2016, iarî n 2016-2017 s- majorat la 
100 %- În 2015-2016 rezultatele examenelor de absolvire a 
gimnaziului, înregistrate de liceul „Prometeu” au fost mai bune 
comparativ cu reuşitele atestate la nivel raional (nota medie 
de 6,03 şi rata de promovabilitate de 88,67%) şi naţional (nota 
medie de 6,78 şi rata de promovare de 98,39%). În anul de 
studii 2015-2016  nota medie la examenele de bacalaureat la 
liceu a fost de 6,94, iar rata de promovare a constituit 
100%.Rezultatele examenelor  de bacalaureat atestate în liceu 
sunt mai bune decât cele înregistrate la nivel de ţară. Nota 
medie la bacalaureat este 6 la nivel de ţară, iar rata de 
promovare a examenelor este de 62,42% în mediu pe ţară.
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