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Nr. 15/20.03.2018/R43

RAPORTUL PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
DIN LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I, AN ŞCOLAR 2017 – 2018
I. INTRODUCERE
Obiectivele Liceului Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina au fost stabilite in raport cu: cu Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/
31.08.2016 modificat şi completat prin OMEN nr. 3027/ 08.01.2018, cu cerinţele impuse prin Legea Educaţiei
Naţionale nr.1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu alte cerinţe legislative în vigoare.
În acest sens, obiectivele instituţiei noastre pentru anul şcolar 2017-2018 se aliniază la cele propuse de
Guvernul României.
1. Creşterea performanţei în învăţământ prin:
 asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi
profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
 deschiderea către societate, către mediul social, economic şi cultural;
 creşterea participării la programele de dezvoltare economică şi socială;
2. Asigurarea pachetului social garantat pentru educație prin:
 asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare socio-culturală;
 asigurarea sprijinului material, constând în burse sociale, de studiu, de merit şi rechizite şcolare pentru
elevii provenind din medii defavorizate, respectivi burse profesionale pentru elevii înscrişi în
învăţământul profesional;
 colaborarea cu instituţiile publice (ISU, DSP, Inspectoratul de Politie, etc) pentru asigurarea condiţiilor
igienico-sanitare şi de siguranţă în spaţiul școlar;
3. Preocupare pentru dezvoltarea resurselor umane
 încurajarea personalului ce lucrează în LTM pentru parcurgerea programelor de formare continuă;
 creşterea competențelor profesionale ale personalului didactic auxiliar și a contribuției acestora la
asigurarea calității procesului educaţional.
4. Mentinerea şi modernizarea bazei materiale a unității de învățământ - direcțiile urmărite vor fi:
 modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informațiilor si comunicării;
 dotarea bibliotecii şcolare;
5. Corelarea programelor educaționale cu piața muncii, prin:
 realizarea unor studii de nevoi la nivelul agenţilor economici şi utilizarea rezultatelor acestor studii în
proiectarea noilor programe de studii;
 fundamentarea corectă a planului de şcolarizare;
 adaptarea curriculum-ului şcolar la dispoziţia şcolii;
 corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor economici;
 extinderea activităţilor extraşcolare;
 urmărirea absolvenților pe parcursul traseului lor profesional pentru a înregistra feed -back-ul privind
succesul lor în carieră.
6. Activităţi extraşcolare şi extracurriculare care să asigure: educaţia pentru sănătate; educaţia civică; educaţia
cultural artistică şi ştiinţifică, ecologică, educaţia prin sport; educaţia rutieră.
7. Asigurarea condițiilor pentru învățământ și educație pentru minorități naționale și grupuri dezavantajate prin:
 asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul minorităţilor (rromi), din grupuri dezavantajate, la
educaţia de bază şi stimularea participării acestora la niveluri superioare de educaţie.
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II. INDICATORI DE CALITATE AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
II.1. Situația privind numărul de elevi cuprinși în unitate în sem. I, anul școlar 2017-2018, pe niveluri și
calificări profesionale (SC0)
Forma de
invatamant

Calificare
profesionala

Filiera / Profil/ Domeniu

Nr. clase/ an de studiu
Anul IV
XII

Anul V
XIII

Înv. primar

0,5/9

0,5/8

1/13

0,5/10

0,5/11

Înv.
gimnazial

0,5/8

1/17

1/16

0,5/8

Teoretică

redusăFrecvenţă

Real

Mecanică

Programul
“A doua
şansă”

Mecanică

Școala
postliceală

Mecanică

Mecanică

Tehnic

Tehnician mecatronist

cursuri de zi

profesionalăŞcolala

ruta directă)Tehnologică

Anul III
XI

cursuri serale

Anul II
X

Învățământ liceal

Anul I
IX

1/31

Tehnician transporturi

2/54

Tehnician mecanic pt.
întreţinere şi reparaţii

1/24

Tehnician prelucrări mecanice

1/23

Știinte ale naturii

2/43

Mecanic auto

1,5/42

1/24

1/28

Tinichigiu vopsitor auto

0,5/9

1,5/35

1/25

Sudor

0,5/7

TOTAL: 34 clase/ 730 elevi

2/65

0,5/12

Confecţioner produse textile

Tehnician operator mașini cu
comandă numerică

2/50

0,5/7

0,5/5

3,5/68

2/32

2/19

10/
213

9/
174

7/
149

1/27
5,5 /
133

2,5 /
61

Notă:
Începand cu sem. II, la efectivele existente se adaugă 2 clase a XI-a de liceu seral rută directă, calificarea Tehnician
transporturi (1 cl. cu 30 elevi) şi Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii (1 cl. cu 30 elevi) - elevi preconizaţi
la începutul anului şcolar şi raportaţi în SC0, astfel îincât instituţia are în semestrul al II-lea 36 clase cu 790 elevi.
Distribuţia efectivelor de elevi din sem. I, anul şcolar 2017-2018 pe forme de învățământ
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Evoluţia efectivelor de elevi in ultimii 3 ani şcolari
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Şi în anul şcolar 2017-2018, la nivelul populaţiei şcolare a judeţului Prahova a continuat tendinţa de scădere a
numărului total de elevi. Acest lucru s-a manifestat şi la nivelul unităţii noastre şcolare unde se observă:
 scăderea numărului de elevi în învățământul primar şi gimnazial;
 menținerea învățământului simultan, atât în învățământul primar, cât și în cel gimnazial;
 scăderea numarului de elevi de la şcoala profesională şi de la învăţământul liceal cu frecvenţă redusă;
 creșterea numarului de elevi cuprinși în învatamântul liceal, cursuri serale față de anul școlar anterior;
 menţinerea constantă a efectivelor de elevi cuprinşi în programul “A doua şansă”.
Analiza comparativă cu semestrul I , anii școlari anteriori :
2015 - 2016

an școlar
2016-2017

2017-2018

Nr. clase

36

34

34

Nr. elevi

736

754

730

Caracteristici

Concluzii

In semestrul I, anul 2017-2018 față de aceeași
perioadă a anului școlar anterior, se constata:
 menţinerea numărului de clase la 34 ;
 scăderea efectivelor de elevi de la 754 la 730,
ceea ce indică diminuarea nr. elevi/ clasă.

II.2 Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2017-2018
 Învăţământul primar
3

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

54

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I
55

47 (85,45%)

3 (5,45%)

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată
5 (9,09%)

51

51

48 (94,11%)

2 (3,92%)

1 (1,96%)

Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018
Nr. elevi promovaţi la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

Medii între:
7 – 8.99
11 (23,40%)
14 (29,16%)
 5,76

5 - 6.99
15 (31,91%)
14 (29,16%)
2,75

9 - 10
21 (44,68%)
20 (41,68%)
3

Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele tendinţe:
 Scăderea populaţiei şcolare cuprinse în învăţământul primar. Din păcate înscrierea în clasa pregătitoare
confirmă tendinţa multor părinţi din circumscripţie de a înscrie copiii la alte şcoli în clasa pregătitoare;
 Creşterea uşoară a numărului de medii cuprinse între 7 - 8,99 în detrimentul celor din intervalul 5 si 6,99,
respectiv între 9 şi 10;
 Procentul de promovabilitate a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar anterior, cu 8,66 % .
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54
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51

51

50
48
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48

46
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nr. elevi inscrisi

nr. elevi ram asi

sem. I, 2016-2017



nr. elevi promovati

sem. I, 2017-2018

Învăţământul gimnazial
Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018

58
49

Nr. elevi promovaţi la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I
58
49

5 – 6.99
1 (5%)
3 (13,04%)
 8,04%

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

20 (34,48%)
23 (46,94%)

18 (31,03%)
16 (32,65%)

Medii între:
7 – 8.99
16 (80%)
17 (73,92%)
 (6,08%)

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată
20 (34,48%)
10 (20,40%)

9 – 10
3 (15%)
3 (13,04)
staţionar

Tendinţe:
 Scăderea constantă a efectivelor de elevi;
 Menținerea procentului de promovabilitate, pe unitate, la un nivel foarte scăzut (chiar dacă el este în creştere
faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar anterior);
 Distribuţia pe medii a elevilor promovaţi indică menţinerea unui procent ridicat de medii între 7-8,99 (73,92%) şi
creşterea procentului de medii cuprinse între 5-6,99 (13,04%), ceea ce denotă creșterea suficienței și a
mediocrității;
 Un procent important de elevi au înregistrat corigenţe (32,65%) şi situaţii neîncheiate (20,40%).
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 Învăţământ liceal seral (ciclul inferior şi superior al liceului)
Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018

143
182

Nr. elevi promovaţi la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I
136
180

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

61 (44,85%)
74 (41,11%)

7 (5,14%)
-

Medii între:
7 – 8.99
26 (42,63%)
42 (56,76%)
 14,13

5 - 6.99
35 (57,37%)
32 (43,24%)
 14,13

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată
68 (50,01%)
106 (58,88%)

9 - 10
Staţionar

Tendinţe:
 Se constată creşterea numărului de elevi înscrişi;
 Procentul de promovabilitate, faţă de anul şcolar anterior, este în scădere, situându-se la 41,11% (cu 3,74% mai
puţin decât în anul anterior);
 Îngrijorătoare este creşterea procentului elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, la valori de 58,88%. Cauzele
sunt complexe: foarte mulți elevi sunt angajați și lucrează în schimburi, programul de lucru depășește 8 ore, alții
trebuie să meargă în deplasări.
 Distribuţia pe medii indică creşterea procentului de medii cuprinse între 7 – 8,99 în detrimentul celor din intervalul
5 - 6,99.
200
150

182

180

143

136

100

74

61

50
0
nr. elevi inscrisi

nr. elevi ram asi

sem. I, 2016-2017

nr. elevi prom ovati

sem. I, 2017-2018

 Învăţământ liceal cu frecvenţă redusă (ciclul inferior şi superior al liceului)

Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată

Sem I, an şcolar 2016-2017

139

138

84 (60,86%)

4 (2,89%)

50 (36,23%)
5

Sem I, an şcolar 2017-2018

108

108

Nr. elevi promovaţi la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

58 (53,70%)

-

Medii între:
7 – 8.99
17 (20,23%)
43 (74,13%)
 53,9

5 - 6.99
67 (79,77%)
15 (25,87%)
 53,9

50 (46,29%)

9 - 10
Staţionar

Tendinţe:
 Se constată scăderea numărului de elevi înscrişi şi a procentului de promovabilitate;
 Se observă aceeaşi trecere, ca şi la învăţământul liceal seral, de la mediile cuprinse între 5 – 6, 99 la mediile din
intervalul 7 – 8,99, ceea ce denotă un salt calitativ; din păcate însă acesta reflectă nivelul doar pentru aprox.
50% din elevi.
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nr. elevi promovati

sem. I, 2017-2018

Învăţământ profesional
Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018

207
187

Nr. elevi promovaţi la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I
206
186

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

90 (43,69%)
102 (54,83%)

65 (31,55%)
48 (25,80%)

Medii între:
7 – 8.99
36 (40,00%)
41 (40,19%)
 0,19

5 - 6.99
53 (58,88%)
61 (59,80%)
 0,92

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată
51 (24,76%)
36 (19,36%)

9 - 10
1 (1,12%)
 1,12

Tendinţe:
 Se constată scăderea numărului de elevi la această formă de învăţământ (nerealizarea celei de a treia clase
propuse în proiectul planului de şcolarizare şi scăderea numărului de elevi la clasă).
 Procentul de promovabilitate a crescut cu 11,14 % comparativ cu anul anterior, de la 43,69% la 54,83%.
 Se constată scăderea procentului de elevi corigenti şi cu situaţii neîncheiate, ceea ce este îmbucurător.
 Distribuţia pe medii indică însă tendinţa de creștere a mediocrității (dispariţia mediilor din intervalul 9 – 10 şi
creşterea celor din intervalul 5 – 6,99).
250
200

207

187

206

186

150
100

90

102

50
0
nr. elevi inscrisi

nr. elevi ram asi

sem. I, 2016-2017

nr. elevi prom ovati

sem. I, 2017-2018
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Învăţământ postliceal
Perioada

Nr. elevi
înscrişi

Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018

28
27

Nr. elevi promovati la sf. sem. I
(procent promovare %)
2016-2017
2017-2018
tendinţe

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I
22
24

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
corigenţi

22 (100%)
24 (100%)

0
0

Medii între:
7 – 8.99
16 (72,72%)
12 (50%)
19,77

5 - 6.99
6 (27,27%)
10 (41,66%)
19,78

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată
0
0

9 - 10
2 (8,34%)
Stationar 0

Tendinţe:
 Se constată menținerea unei clase, ceea ce denotă interesul crescut al populaţiei adulte pentru această formă
de învăţământ;
 Distribuţia pe medii este oarecum formală, întrucât învăţământul este modular, iar la această dată nu s-au
încheiat medii.
30

28

27

25

22

24

22

24

20
15
10
5
0
nr. elevi inscrisi

nr. elevi ram asi

sem. I, 2016-2017

nr. elevi prom ovati

sem. I, 2017-2018

 Învăţământ secundar inferior „A doua șansă”
Perioada
Sem I, an şcolar 2014-2015
Sem I, an şcolar 2015-2016
Sem I, an şcolar 2016-2017
Sem I, an şcolar 2017-2018

Nr. elevi înscrişi
65
107
125
126

Nr. elevi rămaşi la sf. sem. I
75
105
127
130

Tendinţe:
 Se remarcă menţinerea numărului de elevi înscrişi în programul „A doua șansă”, ceea ce indica nevoia de
continuare a studiilor pentru multe persoane din zonă.
II.3 Analiza mediilor de promovare, la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2017-2018
Forma de învăţământ
Învăţământ primar
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal seral

5 - 6.99
14
3
32

Medii între:
7 – 8.99
14
17
42

9 - 10
20
3
-

Nr. elevi promovaţi
la sf. sem. I
48
23
74
7

Învăţământ liceal frecvenţă redusă
Învăţământ profesional
Învăţământ postliceal
Programul A doua şansă
TOTAL

15
61
10
112
247 (53,81%)

43
61
12
18
187 (40,74%)

2
25 (5,45%)

58
102
24
130
459

SITUATIA LA INVATATURA LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT,
LA SFARSITUL SEM.I

100%

5.45

80%

40.74

60%
medii 9 - 10

40%

medii 7 - 8.99

53.81

medii 5 - 6,99

20%
0%

an scolar 2017-2018

Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2017-2018


Promovabilitatea pe unitatea şcolară (comparație cu anii școlari anteriori)
Nr. elevi
înscrişi

Perioada

Nr. elevi
rămaşi la sf.
sem. I

Nr. elevi
promovaţi

Nr. elevi
cu situaţia
neîncheiată

Nr. elevi
corigenţi

Procent
promovabilita
te pe şcoală

687 (+54 elevi
657
405 (61,66%) 89 (13,54%) 163 (24,80%)
cl. XI seral)
736 (+92 elevi
Sem I, an şcolar
732
432 (59,02%) 106 (14,48%) 194 (26,50%)
2015-2016
Situatia la invatatura la sfarsitul sem. I, in ultimii ani scolari
cl. XI seral)
754 (+55 elevi
Sem I, an şcolar
742
451 (60,78%) 97 (13,07%) 194 (26,15%)
2016-2017
cl. XI seral)
Sem I, an şcolar800 730 (+60 elevi
728742 459 (63,05%) 66 (9,06%) 203 (27,89%)
754730
2017-2018
cl. XI736
seral)
732 728
687
700
657
Sem I, an şcolar
2014-2015

600
500
400
300
200
100
0

61,66 %
59,02 %
60,78 %
63,04%

451451
405432

8910697 66
inscrisi

ramasi la sf.
sem. I

promovati

corigenti

163194194203
cu SN
8

Sem I, 2014-2015

sem I, 2015-2016

sem I, 2016-201

sem I, 2017-2018

Tendințe: se constată
 O uşoară scădere a numărului de elevi înscrişi şi diminuarea constantă a procentului elevilor corigenţi, în
paralel cu creşterea procentului elevilor cu situaţii neîncheiate (nr. mai mare de elevi înscrişi în înv. seral);
 Creșterea procentului de promovabilitate de la 60,78% la 63,04% (valoare, în continuare, foarte mică);
 Existenţa un număr extrem de mic al elevilor cu media generală între 9 –10, cauzele fiind dezinteresul
elevilor pentru şcoală şi lacunele mari din cunoştinţe cu care aceştia vin în şcoala noastră (medii de admitere
în clasa a IX-a situate în intervalul 1,00 – 5,00).
De aceea se impun:
 identificarea unor soluţii pentru creşterea numărului de elevi participanţi la pregătirile suplimentare
organizate de şcoală, menite să elimine rămânerile în urmă şi monitorizarea strictă a acestora;
 adaptarea stilului de predare la nivelul claselor, punând accent pe învăţarea centrată pe elev, folosind
metode activ – participative;
 implicarea familiei în supravegherea elevilor, atât în ceea ce priveşte frecvenţa acestora la cursuri, cât şi
timpul acordat pregătirii lecţiilor;
 consiliere de specialitate din partea Cabinetului de asistenţă psihopedagogică, pentru elevii care au
capacitate mai redusă de percepţie/ înţelegere;
 intensificarea inspecţiei şcolare.
COMPARAŢIE PROCENT PROMOVABILITATE UNITATE ŞCOLARĂ, PE FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SEM. I, ANII ŞCOLARI 2015-2016, 2016-2017 ŞI 2017 - 2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100100100

94.11
85.45
81.67
62.5
52.92
41.11

53.7
43.69
41.28

liceu seral
ciclu superior

inv.
profesional

46.94
34.48
33.33

0

inv. primar

28.57

inv. gimnazial

liceu zi ciclu
superior

UNITATE 2015-2016

UNITATE 2016-2017

inv. postliceal

UNITATE 2017-2018

II.3 Starea disciplinară a elevilor

Forma/
Ciclurile de
învăţământ
Învatamânt
primar
Invatamânt
gimnazial

Nr. elevi
eliminaţi

Nr. elevi
exmatriculaţi

Nr. elevi cu
medii la
purtare sub 7

Din care
pentru
absenţe

Pentru acte de
indisciplină

Frecvenţa (%)

Sem. I
20162017

Sem.I
20172018

Sem. I
20162017

Sem. I
20172018

Sem.I
20162017

Sem. I
20172018

Sem. I
20162017

Sem. I
20172018

Sem. I
20162017

Sem.I
20172018

Sem. I
20162017

Sem. I
20172018

-

-

-

-

3

3

3

3

0

0

95,49

96,86

-

-

-

-

12

7

12

7

0

0

89,71

86,37
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Învatamânt
Liceal FR
Învatamânt
Liceal seral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,29

90,13

-

-

-

-

0

26

-

26

-

0

93,65

91,21

Înv. profesional

1

-

-

-

16

19

10

15

6

4

94,61

92,88

Înv. postliceal
ADS

1

-

-

-

20
31

10
29
65

20
25

10
29
61

6

0
4

97,8
95,24
94,59

96,76
93,01
92,36

TOTAL

Se constata procente de frecventa mai mici de 90% la înv. gimnazial. Situaţia trebuie să reprezinte un semnal
de alarmă pentru diriginţii acestor clase, pentru a lua măsuri suplimentare în sem. II
Topul celor mai slabe rezultate la învăţătură şi frecvenţă (învăţământ de zi):
Clasa
IX M2
V
VI
XI M2

Promovabilitate
25 %
37,50 %
41,17%
41,66 %

Locul negativ
I
II
III

Clasa
XM2
XM3
V, VIII, IXM2
XIM3

Situaţii neîncheiate
31,81%
26,31%
25,00%
23,52%

Locul negativ
I
II
III

Clasa
XI M2
IX M2
VI
IX M1

Corigenţe
54,16%
50,00%
41,17%
39,28%

Locul negativ
I
II
III

Clasa
VIII
V
VII
XM3

Frecvenţa
83,88%
84,36%
84,82%
91,27%

Locul negativ
I
II
III

În ceea ce priveşte situaţia la învăţătură, putem aprecia că:
- toate clasele de gimnaziu se regăsesc în topul negativ, din păcate, situaţie asemănătoare cu cea din
anul precedent;
- de la învăţământul profesional se remarcă, la modul negativ, clasele IXM2 şi XIM2.
În ceea ce priveşte situaţia la frecvenţă, putem aprecia că:
- 3 clase de gimnaziu au cea mai slabă frecvenţă.
Se impune implicarea diriginţilor acestor clase, pentru corectarea rezultatelor extrem de slabe la învăţătură şi
frecvenţă ale elevilor acestor clase şi o acţiune coordonată a tuturor factorilor educaţionali: şcoală, familie, elevi.
Topul celor mai bune rezultate la învăţătură şi frecvență (învăţământ de zi):
Clasa

Promovabilitate

Diriginte

Clasa

Frecventa (%)

Diriginte

Preg + III;
I +IV
XIM1
II

100 % (I)
100 % (I)
81,48 % (II)
78,57 % (III)

Stan Gratziela
Dumitrică Doina
Cîrciu Carmen
Cimpoiaşu Ion

I
III
XIM2
XM2

99,58 % (I)
98,49 % (II)
97,21 % (III)
94,42 % (IV)

Dumitrică Doina
Stan Gratziela
Chirică Ion
Tiugan Dragoş

Se impune şi la celelalte clase un plus de implicare, seriozitate şi motivarea permanentă a elevilor.
Analiza comparativă a principalelor caracteristici ale situatiei şcolare a elevilor din unitate:
Caracteristici ale
situaţiei şcolare
Rezultate la
învăţătură

Parametri specifici
Pierderi (nr. elevi înscrişi – nr. elevi rămaşi)
Procent promovabilitate
Nr. elevi corigenţi
Nr. elevi cu situaţia neîncheiată
Procent frecvenţă

Sem. I, anul şcolar
2016-2017
2017-2018
12 (754-742)
2 (730-728)
60,78%
63,04%
97 (13,07%)
66 (9,06%)
194 (26,15%)
203 (27,89%)
94,59%
92,36%
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Starea disciplinară















Elevi cu abateri disciplinare conf. Statutul elevilor
Elevi eliminaţi
Elevi exmatriculaţi
Elevi retraşi
Elevi cu notele scăzute la note între 9 şi 7
purtare
note sub 7
Total
Absenţe
Motivate

180 (24,25%)
1
14
6
247
31
17.007
7.780

192 (26,37%)
7
259
94
20.961
8.944

Concluzii:
Pierderile au fost foarte mici deoarece nu au fost exmatriculări, iar numărul celor retraşi de la cursuri a fost
compensat de faptul că în unitate au venit prin transfer mai mulţi elevi;
Procentul de promovabilitate, deşi este în creştere, se menţine încă la cote reduse;
Se remarcă creşterea numărului de abateri disciplinare care au fost sancţionate conform Statutului elevilor;
A crescut foarte mult numărul elevilor cu note la purtare sub 7, triplându-se practic, faţă de aceeaşi perioadă
a anului şcolar anterior, note justificate, parţial şi de numărul mare de absenţe înregistrate.
Recomandări:
implicarea activă a tuturor învățătorilor/ diriginților în activitatea de prevenire/ ameliorare a fenomenului de
absenteism și abandon şcolar;
colaborarea permanentă cu Poliţia de proximitate şi Politia locală, acestea putându-se implica în diminuarea
absenteismului şi sancţionarea acestuia, când elevii sunt surprinşi în diferite locuri (parcuri, baruri, săli de
jocuri), în timpul cursurilor şi chiar în prevenirea acestuia (prin organizarea de activităţi de îndrumare);
colaborarea cu agenţii de securitate care-şi desfăşoară activitatea în incinta unităţii, pentru diminuarea
chiulului de la ore şi stoparea fenomenului de violenţă în şcoală;
consecvenţa tuturor cadrelor didactice în aplicarea măsurilor preventive şi coercitive;
respectarea Regulamentului şcolar;
intensificarea colaborării cu familia;
Situaţia privind absenteismul, cauze şi măsuri pentru remedierea acestora:
Cauzele absenteismului

Măsuri care se impun




Plecarea de la şcoală a elevilor, înainte de
terminarea programului





Dezinteres din partea unor familii


Implicarea mai activă a diriginţilor şi profesorilor de
serviciu pentru descurajarea elevilor care nu respectă
programul;
Anunţarea rapidă (telefonic) a părinţilor acestor elevi.
Elaborarea şi aplicarea de chestionare elevilor în
vederea identificării cauzelor absenteismului ;
Consilierea părinţilor

Familii destrămate/ plecate în străinătate, iar
elevii sunt lăsaţi singuri sau în grija bunicilor;
aceşti elevi pot “aluneca” uşor pe panta
abandonului /intrarea în anturaje dubioase



Analiza cantitativă a absenţelor înregistrate, identificarea
elevilor-problemă, soluţii pentru stoparea absenteismului



Anturaj nefavorabil



Telefoane ale diriginţilor către părinţi şi vizite la
domiciliul elevilor cu frecvenţa deficitară



Familii cu probleme deosebite, iar elevii preiau
din responsabilităţile părintilor, în anumite
perioade: îngrijesc fraţii mai mici, bunici
bolnavi, supraveghează animale



Dezbateri (cu participarea reprezentanţilor Poliţiei de
proximitate/ consilier şcolar),
Discuţii individuale cu elevii şi părinţii








Tratarea cu superficialitate a instruirii, de către
unii elevi



Afişarea în fiecare clasă a extraselor din ROF şi Statutul
elevilor, referitor la drepturile, obligaţiile, recompensele şi
sancţiunile aplicate elevilor
Mediatizarea sancţiunilor aplicate elevilor pentru
absenteism
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Cauzele absenteismului

Măsuri care se impun
Ore de consiliere de grup (tema: rutina, plictiseala,
motivarea elevilor pentru a rămâne la ore)
Implicarea elevilor cu tendinţe de absenteism în activităţi
extracurriculare, pentru ca mediul şcolar să devină mai
atractiv, sau chiar alocarea unor responsabilităţi în cadrul
colectivului clasei pentru a-I motiva suplimentar
Sprijinul Poliţiei sau Primăriei din localităţile de domiciliu
ale elevilor, prin adresă scrisă/ telefonic, adrese la
Direcţia pentru protecţia copilului
Consiliere individuală, discuţii telefonice cu părinţii/
reprezentanţii legali




Lipsa motivaţiei pentru învăţare a unor elevi





Situaţia financiară precară pentru elevii din alte
localităţi (părinţii nu au bani pentru abonament/
şomeri/ îşi trimit copiii să muncească sezonier)





Angajarea timpurie



III. RESURSE UMANE (cadre didactice). Formare şi dezvoltare profesională
III.1. Încadrarea unităţii de învăţământ
Situaţia operativă la începutul anului şcolar 2017-2018 (SCO) se prezintă astfel :
Categorie profesionala
Personal didactic
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total


Nr. posturi
50,33
6
13
69,33

Nr. persoane încadrate
51 (72,86%)
6 (8,57%)
13 (18,57%)
70

Norme didactice în şcoală/ Personal didactic angajat (număr):
CATEGORII DE PERSONAL
Cu norma de bază în unitate
Personal didactic
Asociaţi
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

FEMEI
25
6
5
7
43

BARBATI
16
4
1
6
27

TOTAL
41
10
6
13
70



Personalul didactic: Instruirea şi educarea elevilor din cele 34 de clase a fost asigurată de un colectiv de 51
cadre didactice din care: 3 profesori învăţământ primar/ învăţători, 37 profesori, 11 profesori instruire practică/
maiştri instructori.



Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Statut

Titulari
Suplini
tori
Asociaţi
Pensionari

Cu norma de bază în LTM
Cu norma de bază în alte unităţi
Cu norma de bază in LTM
Cu norma de bază în alte unităţi
Titulari în alte unităţi

Total

Distribuţia pe grade didactice
Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutanţi

18
1
1
4
5

6

2

1
-

4
1
-

4
2
-

1
1
-

29 (56,86%)

7 (13,72%)

7 (13,72%)

6 (11,76%)

2 (3,94%)

Total

Necalificaţi

26
1
10
5
4
5
51

27
(52,95%)
15
(29,41%)
4 (7,84%)
5 (9,80%)
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Distributia pe grade didactice a
personalului didactic
6

Distributia personalului didactic
conform statutului
5

2

4

7

27

29

15

7



gr. did. I

gr. did. II

debutanti

necalificati

definitivat

titulari

suplinitori

asociati

pensionari

Principalele caracteristici ale structurii de personal:
 personal didactic calificat: 96,06 %
 cadre didactice navetiste cu norma de bază în unitate 22 (42,13% )
 ponderea personalului didactic titular este de 52,95%;

III.2. Formarea si dezvoltarea profesională
Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică
Responsabil: Brînzescu Andreea Claudia
Membri: Stoicescu Cornelia – pers. didactic;
Bălan Rodica Sanda – secretar şef.
Obiectivele comisiei:
1. Menţinerea permanentă a contactului cu ISJ, cu scopul informării prompte a personalului didactic cu privire la
activităţile de perfecţionare/ formare profesională, modificările ce pot apărea în planurile de învăţământ,
curriculum, programe şcolare, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;
2. Sprijinirea personalului didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a gradelor
didactice;
3. Sprijinirea din punct de vedere metodic a profesorilor aflaţi la începutul activităţii didactice;
4. Organizarea de seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.
Principalele repere din activitatea desfăşurată in sem. I, an şcolar 2017-2018


Nr.
crt.

Activităţi semnificative desfăşurate

Data
desfăşurării

Responsabili

1

Participarea la şedinţa CCD Prahova

Septembrie
2017

Brinzescu
Andreea

2

Echivalarea în CPT a gradelor
didactice obţinute în cursul anului
şcolar 2016-2017

26.09.2017

Membrii
comisiei de
echivalare

Octombrie
2017

Brînzescu
Andreea

3
4

Completarea bazei de date privind
situaţia perfecţionării cadrelor didactice
din şcoală
Înscrierea, respectiv preînscrierea la
examene pentru obţinerea gradelor
didactice

Octombrie
2017

Brînzescu
Andreea
Bălan Rodica

Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute
Oferta de formare continuă şi
Programul cercurilor pedagogice în anul
şcolar 2017-2018.
Echivalarea cu 90 CPT a gr. did. II
(Bînzescu Andreea şi Comşa Rozina) şi a
absolvirii a celei de-a doua facultăţi
(Ţigănuş Adela)
Baza de date electronică: fişe individuale
de formare continuă II (completate în
permanenţă); Informarea CCD Prahova.
Înscrierea la examene:
 pt. definitivat – Vîlsan Dănuţ
 pt. gr. did. I – Roman Bianca
Preînscrierea la examene
 pt. gr. did. II – Fenic Georgiana
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Nr.
crt.

Activităţi semnificative desfăşurate

Data
desfăşurării

Responsabili

Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute
 pt. gr. did. I – Brînzescu Andreea,
Comşa Rozina, Georgescu Ionuţ

Susţinerea de inspecţii
 pt. definitivat: IC1- Vîlsan Dănuţ
Înscrierea şi participarea la cursuri de
formare organizate de CCD:
“Instruirea responsabililor cu formarea
continuă din înv. preuniversitar”
Înscrierea şi participarea la cursuri de
formare organizate de alţi formatori
acreditaţi:
SC Emafil Profesional SRL-D
-”Leadership în organizaţiile şcolare”

5
6

7

17.01.2018

Cadrul didactic a obţinut nota 9,95

Octombrie
2017

Brînzescu
Andreea

Perfecţonarea responsabilului comisiei,
Brînzescu Andreea Claudia (adeverinţă)

Cadrele
didactice

Noiembrie
2017

8

Participarea cadrelor didactice la
Concursul naţional de lucrări
ştiițifice “O viaţă fără riscuri!
Securitatea şi sănătatea mea”, ediţia a
VI-a, la Colegiul Tehnic “Toma N.
Socolescu” Ploieşti

29.11.2017

Cadre didactice

9

Simpozionul Naţional “Noile educaţii,
răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”- Colegiul “Stefan
Odobleja” Craiova

17.11.2017

Cadre didactice

10

Cercul pedagogic al profesorilor de
matematică

20.11.2017

Catedra de
matematică

Activităţi metodice la nivelul ariilor
curriculare:
 Om şi societate

24.11.2017

Pârvulescu S.

 Tehnologii

09.11.2017

Badea T.

05.12.2017

Petrescu G.

01.02.2018
12.12.2017

Spînu C.
Sandu A,
Gherghiceanu M
Jitaru Elena
Brînzescu A.
Roman Bianca
Papatanasiu O.

11
 Matematică şi ştiinţe
 Limbă şi comunicare

31.10.2017
27.11.2017
17.12.2017
30.01.2018

Formarea si dezvoltarea profesională de
specialitate, prin furnizori acreditati pentru
6 cadre didactice: Georgescu I,Georgescu
C, Stoicescu C, Petrache F, Spînu C,
Gherghiceanu M, (atestate , 30 CPT)
La sectiunea cadre didactice, au fost
inscrise pe DVD cu ISBN 978-606-875248-8, lucrarile cadrelor didactice:
 Budileanu Anetuța, Spînu Cecilia –
lucrarea “Ai grijă de viaţa ta!”
 Spînu Cecilia, Petrescu Gabriela lucrarea “Zgomotul în atelierul școală și
nocivitatea sa”
La sectiunea cadre didactice, a fost
înscrisă pe DVD cu ISSN – 2392-9359,
lucrarea cadrelor didactice: Spînu Cecilia,
Petrescu Gabriela: “Mecatronica Tehnologie compatibilă cu societatea
contemporană”
LTM a fost gazda cercului pedagogic,
apreciat la superlative; oră deschisă-prof.
Georgescu Ionuţ (Procente-aplicaţii în
problem practice), referat (Inegalităţi
algebrice şi geometrice în gimnaziu şi
licee-aspecte metodico-ştiinţifice) – prof.
Petrache Florin
Referate, dezbateri
“Educaţia - premise naturale şi premise
socio-culturale”
“Evaluarea în cadrul programelor A doua
şansă”
“Interdisciplinaritatea-condiţie de referinţă
pentru obţinerea unei calificări
profesionale”
“Metode şi tehnici de evaluare”
“Rolul ştiinţelor în societatea modernă”
„Puterea gândirii pozitive”
„Metode alternative de evaluare”
„Importanța studierii unei limbi străine”
„Educația permanentă”

Formarea si dezvoltarea profesionala prin ISJ. Situaţia înscrierii la grade didactice în anul şcolar 2017-2018:
GRADUL
DEFINITIVAT
2018
GRADUL II
2018

20142015

2015-2016

2016-2017

-

-

-

-

IC1

IC2

20182019

20192020

20202021

Vîlsan Dănuţ (IS1,IS2)

-

-

-

IS

-

-

-

2017-2018
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GRADUL II
2019
GRADUL II
2020
GRADUL I
2018

-

-

IC1

-

-

-

IC1

Colocviu

IC2

Stan Gratziela (IC1)
Dragomir Cristinel
(IC1)

GRADUL I
2019

-

GRADUL I
2020

-

-

GRADUL I
2021

-

-

Stan Gratziela
(colocviu)
Dragomir Cristinel
(colocviu)
Roman Bianca
(IC1)
-

IC2

IS

-

-

Fenic Georgiana
(IC1)

IC2

IS

-

IS

-

-

-

Stan Gratziela (IC2)
Dragomir Cristinel (IC2)

IS

-

-

IC2

IS

-

Coloc
viu

IC2

IS

Roman Bianca
(colocviu)
Brînzescu Andreea (IC1)
Comşa Rozina (IC1)
Georgescu Ionuţ (IC1)

Puncte tari:
 Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice şi la activităţile organizate de ISJ Prahova-CCD Prahova;
 Experienţa cadrelor didactice din unitate este cunoscută la nivel judeţean/ naţional prin intermediul lucrărilor
prezentate la concursuri, respectiv prin publicarea acestora;
 Realizarea de activităţi metodico-ştiintifice (susţinere de referate, dezbateri) în cadrul comisiilor metodice la
nivelul ariilor curriculare.



Puncte slabe:
Lecţiile deschise planificate nu au fost anunţate din timp, astfel încât să poată participa mai multe cadre didactice
Nu toate cadrele didactice întrunesc cele 90 CPT în ultimii 5 ani, ca urmare a parcurgerii cursurilor de formare
continuă/ perfecţionare/ specializare

Măsuri de îmbunătăţire propuse pentru domeniile deficitare:
 Activizarea cadrelor didactice şi motivarea acestora pentru participarea la activităţile comisiei;
 Monitorizarea cadrelor didactice debutante în cadrul interasistenţei la ore;
 Participarea personalului didactic la cursuri de formare;
 Organizarea unor lecţii deschise, în sprijinul cadrelor didactice debutante şi/sau schimb de experienţă.
III.3. Activitatea comisiei pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (sem. I, an școlar
2017 – 2018)
Obiectivele urmărite:
1. dezvoltarea personalităţii elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le asigure o
integrare eficientă în grup şi în viaţa comunităţii,
2. organizarea raţională a timpului liber al elevilor, pentru menţinerea capacităţii de muncă a acestora,
3. utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane din şcoală,
4. creşterea calităţii şi relevantei ofertei educaţionale.
5. asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
6. redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact
Nr.
crt.

Activități semnificative
desfășurate

Data
desfășurării

Responsabili

Rezultate așteptate și/ sau rezultate obținute

COMISIA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE
dirigintii tuturor
11.09.2017
claselor

primirea elevilor într-un ambient cât
mai plăcut-școala;

entuziasmul elevilor s-a manifestat
prin cântece, jocuri, desene pe asfalt.

Septembrie Comșa Rozina
Octombrie Comitetul de elevi
2017
pe școală

- desemnarea reprezentantilor Consiliului de
Elevi la nivelul scolii s-a realizat, prin vot
secret, de către toți elevii școlii, activitatea
desfășurându-se conform legii si fără
evenimente neplăcute. Astfel au fost alesi
urmatorii elevi:


1

Sună clopoțelul!

2

Organizarea alegerilor pentru
desemnarea președintelui,
vicepreședintelui, secretarului și a
membrilor ce alcătuiesc comitetul
de elevi pe școală
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Nr.
crt.

Activități semnificative
desfășurate

Data
desfășurării

Responsabili

Rezultate așteptate și/ sau rezultate obținute

- Presedinte: Ivan Eugenia (cl. IX M1)
- Vicepresedinte: Ghioarca David (cl. IX M1)
- Secretar: Gogu Andrei (cl. X M1)

Intrunirea Comitetului de Parinti la
nivelul scolii pentru alegerea
reprezentatilor parintilor in diverse
comisii

3

Octombrie
2017

Comsa Rozina

In urma intrunirii CP la nivelul scolii, au fost
alesi cu unanimitate de voturi urmatorii parinti
ca reprezentanti in Comisiile:
- Președinte CP: Prisnel Doinița
- Vicepreședinte CP: Deciu Daniela
- Vicepreședinte CP: Dumitrescu Florentina- Reprezentant în CA: Prisnel Doinița
- Reprezentant in CEAC: Gogu Nicoleta
- Reprezentant Comisia pentru combaterea
violentei: Pîrvu Georgeta
- Reprezentant Comisia pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare:
Prisnel Doinița.
vizionare de filme educative,
desene pe asfalt,
ateliere de creație,
jocuri interactive, activitati sportive,
activitatile au avut un efect pozitiv asupra
elevilor, aceștia participând cu interes la
fiecare activitate pe care și-au ales-o.

–
–

4

Ziua Educației!

5

Holocaustul in Europa

6

Săptămâna ”Școala Altfel”!

7

Participarea la Festivalul
Tineretului, organizat de Fundația
Zamolxes.

5 octombrie

9octombrie

Comșa Rozina
alaturi de toti
dirigintii

–

Țigănuș Adela

–

Dezbatere

–

asigurarea șanselor egale de dezvoltare
personală;

30.10.2017 - toți profesorii școlii
03.11.2017 conform planificării

–
–

Elevul Chereși Ionuț Sebastian a obtinut
urmatoarele premii:
premiul III la secțiunea Teatru,
premiul pentru popularitate pentru
interpretare bit-box.

–

8

Prețuirea Zilei Naționale a
României

Comsa Rozina
29.11.2017 Elev: Chereși Ionuț
Sebastian

–
–

Dir. Androne Vasile, –
Țigănuș A, Comșa 1 Decembrie
R, Papatanasiu O,
Brînzescu Andreea

Serbare cu poezii si cântece patriotice
Depunere de coroane de flori la statuia
Eroului Necunoscut, alaturi de elevii
claselor aVI-a și a VII-a.

Momentul artistic al elevilor de gimnaziu a
fost alcatuit dintr- o mica sceneta încadrată
de colinde, ce anunță apropierea sărbătorii
Nașterii Domnului.
Locatia a fost in Salonul de Festivități al
Primăriei Câmpina.
–

9

”Deschide ușa, creștine!”

13.12.2017

Comșa Rozina
Andrei Dănuț

Activitatea a cuprins: colinde specifice
acestei sărbători, recitare de poezii,
scenete, joc de rol, prezentarea tradițiilor și
obiceiurilor de Crăciun desfasurate in
diverse zone ale tarii, înmânarea de cadouri
elevilor școlii.
Activitatea a avut un real succes.

–

10

Serbare De Crăciun “Vestitorii
Bucuriei” activitate desfășurată cu
elevii claselor V-VIII-IXM1.

21.12.2017

Comșa Rozina
Andrei Dănuț
Georgescu Claudia
–

11

”Sa ne amintim de Mihai
Eminescu!”

12

Comemorari: Ziua Armatei, Ziua

15.01.2018

Comșa Rozina

- Prezentarea vietii si activitatii marelui poet;
– Recitare de poezie eminesciana;
– Desene cu tema poeziilor sale;
– Cântece pe versurile marelui poet national.
–

Cultivarea interesului elevilor pentru istorie
16

Nr.
crt.

Activități semnificative
desfășurate

Nationala a Romaniei, Ziua
Culturii Nationale, 515 ani de
atestare documentara a
Municipiului Campina,
Ziua Bibliei, Ziua Constitutiei. In
memoriam: Regele Mihai, Unirea,
Natiunea a facut-o!-24 ianuarie

Data
desfășurării

Responsabili

Oct. 2017 Ian 2018

Roman Bianca
Papatanasiu Ovidiu

Țigănuș Adela

Rezultate așteptate și/ sau rezultate obținute

si promovarea valorilor nationale.
Participarea voluntara a elevilor la acţiuni de
cinstire a memoriei eroilor depunere de
coroane, prelegeri.
- Prezentari power-point, dezbateri.
–

COMISIA DIRIGINȚILOR

1

Stabilirea de către diriginţi a
tematicii si intervalelor orare, în
vederea desfăşurării activităţilor
de suport educaţional, consiliere
si orientare profesională pentru
elevi

Sept. 2017

Comșa Rozina

 Familiarizarea elevilor cu temele ce trebuie
abordate în cadrul orelor de dirigenţie,
pentru respectarea programei de consiliere
şi orientare
 Identificarea variantei optime orară de
desfăşurare a orei de dirigenţie

2

Întocmirea planificărilor anuale si
semestriale pentru consiliere şi
orientare

Oct. 2017

Comșa Rozina

 Proiectare in concordanţă cu documentele,
metodologiile şi normele MEN, in functie de
nevoile de dezvoltare ale LTM

3

Întocmirea calendarului
activităţilor metodice la nivelul
comisiei diriginţilor

4

Activităţi de cunoaştere a
particularităţilor psihosociale şi de
învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psihoafective de tip elev-elev şi elevprofesor

5

Activităţi manageriale a situaţiei
disciplinare a clasei

Sept-oct.
2017

Sept. 2017ianuarie
2018

Sept. 2017ianuarie
2018

dirigintii

 Planificarea activităţilor metodice în baza
analizei raportului comisiei diriginţilor din
anul şcolar trecut
 Planificarea lectiilor deschise la dirigentie:
sem. I-cl XI, sem. II: cl a VI-a.

Profesori, elevi

 majoritatea diriginţilor s-au implicat în
creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau
elev – profesor
 diriginţii au aplicat chestionare pentru
determinarea stilurilor de învăţare si le-au
promovat în rândul profesorilor

Profesori

 diriginţii au prelucrat RI si Codul etic al
elevilor, la clasă;
 derularea de activităţi de consiliere si
orientare (cu pondere ridicată la cl. XI sc.
prof.) privind examenul de certificare a
calificarii profesionale si insertie
profesionala.

PUNCTE TARI

experiența în domeniul activității educative școlare și extrașcolare;

colaborarea bună a cadrelor didactice;

coerența rețelei de coordonare a activităților: coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare la nivelul unității de învățământ, consilierul școlar și diriginții la nivelul claselor, structurile
organizaționale ale elevilor;

diversitatea programului și valorificarea voluntariatului;

existența parteneriatului;

experiențe pozitive în ceea ce privește dezvoltarea personală a elevilor.

toţi diriginţii s-au implicat în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;

în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare
şi consiliere cu părţile implicate);

Mediu educational sigur, elevi lipsiti de manifestări violente, comportamente agresive.
PUNCTE SLABE

minimalizarea activității de către o parte din elevi și de către părinți;
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activitățile de tip ”excursie” nu s-au putut realiza mai diversificat din cauza faptului că elevii nu pot suporta
financiar contravaloarea transportului, deși oferte în ceea ce privește vizitarea unor obiective turistice au fost.
putini diriginţi au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând astfel,
importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia;
dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar.

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PROPUSE PENTRU DOMENIILE DEFICITARE

Participarea elevilor școlii la activități extrașcolare și manifestări publice organizate de Administrația Locală;

Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;

Informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor, în viaţa şcolii
(discuții și activități cu părinții).

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor si imbinarea activitatilor curriculare cu cele
extracurriculare

Monitorizarea stării disciplinare şi aplicarea sancţiunilor conform regulamentului.
Formarea profesională şi activitatea de diriginte reprezintă doar două aspecte din menirea dascălilor.
Esenţa activităţii de instruire a elevilor este prezentată în rapoartele de activitate ale responsabililor de arii
curriculare, ce reprezintă anexe la prezentul raport.
IV. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
IV.1. ELEVII
1. Costuri/elev - reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar al
surselor de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ, astfel încât să se asigure condiţii decente pentru
desfăşurarea procesului de învăţământ.
Capitolele bugetare si sumele corespunzatoare tipurilor de bugete alocate si achitate au fost:
Tipul de buget - suma alocată

Capitolele bugetare

Transport elevi
Burse profesionale
Bugetul de stat - 390.328 lei
Plata examene naţionale
Deplasări cadre didactice Evaluare naţională
Plată salarii (începând cu 01.01.2018)
Cheltuieli materiale
Salarii (sept – dec. 2017)
Hotărâri judecătoreşti
Bugetul local - 851.590 lei
Transport cadre didactice
Burse
Asistenţă socială pt. elevi (CES)
Autofinanţare - 9671,25 suma chirii: Petrototal; Bogelys; Formatemp, etc.
încasată din:
şcoala şoferi

Sumele achitate (lei)
12.370
108.613
12.692
305
251.315
286.853,27
938.289
111.441
7.089
22.909
10.281
7402,25
2269

2. Burse școlare
În semestrul I al anului şcolar 2017 - 2018 elevii Liceului Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina au beneficiat
de următoarele tipuri de burse:

burse profesionale: valoare 108.613 lei, beneficiari: 169 elevi

burse de ajutor social - valoare 19.319 lei pentru un numar de 43 elevi

burse de boală - valoare 956 lei pentru 3 elevi

burse de merit – valoare 1.620 lei pentru 4 elevi

burse de studiu – valoare 1.014 lei pentru 3 elevi
3. Alte forme de sprijin material şi financiar
 Transport elevi: suma cheltuită: 12.370 lei, beneficiari 84 elevi
 Rechizite. Au beneficiat de această facilitate 43 elevi
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Manuale şcolare în regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru elevii din învăţământul
obligatoriu.
Programul guvernamental „Lapte şi corn” de care au beneficiat 100 elevi: din înv. primar
(51elevi) şi din inv. gimnazial (49 elevi).

IV. 2. PERSONALUL UNITĂŢII ŞCOLARE
1. Transport cadre didactice: suma alocată : 7.089 lei, beneficiari: 26 persoane
IV.3. BAZA MATERIALĂ
În sem. I, an școlar 2017 – 2018 în unitatea școlară s-au efectuat lucrări de reparații și s-au achizitionat bunuri
pentru baza materială după cum urmează:
1. Reparații :
 lucrări de demontare ferestre ateliere et. I, corp D şi montat ferestre PVC cu geam termopan -19.613,70
lei
 lucrări de montaj burlane corp A şi clădire sediul din str. Ciceu nr. 4 – 19.402,31 lei
 lucrări de montat burlane corp C și D – 7.192,08 lei
 lucrări de ignifugare a şarpantei din lemn clădire sediul din str. Ciceu nr. 4 – 9.875 lei;
 lucrări de reparatii, zugrăvire și vopsire, pardoseli săli de clasă, et. I, corp C -21.809,57 lei
2. Achiziții :
 Scaune elevi (60 buc.) – 4.199,03 lei
 Videoproiector şi suport fixare în tavan (2 buc. pt. laboratorul de Biologie şi Cabinetul tehnologic
Mecanică C2) – 3.104 lei
 Monitor Asus (pt. Dispensarul şcolar) – 399,90 lei
 Aspirator Samsung (pt. întreţinerea spaţiului şcolar şi administrativ) – 339 lei
 Calculator Dell (pt. serviciul Administrativ) – 1249,50 lei
 diverse obiecte de inventar (plăcuţe indicatoare, triunghiuri reflectorizante, truse de prim ajutor, huse
pentru maşinile din parcul auto al şcolii de şoferi)
V. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

V.1. Mediul de învăţare
Organizarea procesului didactic se realizează în spaţii de învăţământ corespunzătoare, ce îndeplinesc, în
general condiţiile ergonomice şi igienico – sanitare impuse de legislaţia în vigoare, dispunând şi de dotări specifice.
Îmbunătăţirea dotării cu material didactic şi cu mobilier şcolar reprezintă o preocupare permanentă a
managementului instituţiei, dar în ultimul timp, ritmul este din ce în ce mai lent, din cauza restricţiilor bugetare. De
aceea, facem apel la profesorii de serviciu şi la toţi diriginţii, să se implice mai activ în supravegherea mai atentă a
elevilor, în vederea stopării distrugerilor.
La laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică activitatea se desfăşoară la parametri optimi (dotările
sunt corespunzătoare). La cabinetele tehnologice şi ateliere, activitatea practică se desfăşoară doar parţial în condiţii
corespunzătoare, deoarece mai sunt necesare dotări.
Instituţia oferă elevilor săi şi personalului un mediu sigur şi prin asigurarea supravegherii de către personal
specializat, aparţinând firmei de pază şi protecţie SC X-MEN SECURITY SRL.
V.2. Prestaţia didactică
Proiectarea didactică s-a realizat pe baza modelelor elaborate de MEN şi puse la dispoziţia cadrelor
didactice, la începutul anului şcolar, prin intermediul ISJ Prahova (consfătuiri, responsabili de cercuri pedagogice),
rezultând documente de proiectare operaţionale.
Dacăa aproape toate cadrele didactice controlate şi-au întocmit planificări anuale şi semestriale, proiecte
detaliate pe unităţi de învăţare şi pe lecţii au fost elaborate de relativ puţine cadre didactice.
S-au aplicat teste iniţiale, în special la clasele de început. Nivelul de cunoştinţe dovedit a fost analizat la nivelul
ariilor curriculare, s-au identificat elevii cu lipsuri mari şi s-au stabilit măsurile ce ulterior au fost aplicate pentru
diminuarea decalajelor. Pentru cadrele didactice, ele nu au făcut altceva decât să confirme, o dată în plus, nivelul
scăzut de cunoştinţe al elevilor care se înscriu în şcoala noastră.
Pornind de la aceste teste iniţiale, s-au organizat pregătiri suplimentare şi s-a adaptat demersul didactic la
nivelul claselor. Din păcate însă frecvenţa elevilor la pregătiri continuă să fie foarte slabă, la fel ca şi în anul şcolar
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anterior (dezinteres, probleme legate de navetă/ situaţia familială), iar lucrul diferenţiat nu este aplicat de către toate
cadrele didactice.
Concordanţa dintre planificare şi stadiul parcurgerii programei la aproape toate ciclurile şi disciplinele a fost
bună, înregistrându-se ușoare întârzieri în parcurgerea materiei la anumite clase, unde absenteismul a fost mai
ridicat.
Calitatea prestaţiei la clasă se poate caracteriza astfel:
 marea majoritate a cadrelor didactice au o prestație corespunzătoare funcției didactice;
 cadrele cu mai puțină experiență care mai au dificultăți în relaționarea cu elevii, se impun mai greu în
menținerea ordinii necesare bunei desfășurări a orei.
Ca principale deficienţe identificate în prestaţia didactică a unor cadre didactice pot fi enumerate:
–
gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic; sunt colegi care lasă elevii să iasă în pauză cu 5-7 minute
înainte de a se suna;
–
dozarea defectuoasă a procedeelor didactice (expunere prelungită în detrimentul experimentului, a lucrului cu
manualul, a activităţii pe bază de fişe, etc).
–
neadaptarea stilului de lucru la nevoile şi posibilităţile elevilor;
–
gestionarea încă deficitară a situaţiilor conflictuale dintre elevi, ceea ce generează acte de indisciplină şi violenţă;
–
efectuarea deficitară/ cu superficialitate a responsabilităţilor suplimentare repartizate la îinceputul semestrului/
nerespectarea atribuţiilor (acestea au existat doar la nivel declarativ pentru unele cadre didactice).
VI. MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
VI.1. Inspecţia şcolară – resursă procedurală
În semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018 în unitatea noastră s-au derulat următoarele tipuri de inspecţii:


Inspecţii tematice:
01.09.2017: Evaluarea de etapă stabilită în procedura de evaluare a directorilor şi directorilor adjuncţi
–
20.10.2017: Aplicarea noului curriculum şcolar la disciplina Limba şi literatura română, la clasa a V-a
–
27.10.2017: Respectarea legislaţiei şcolare în vigoare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova
(Organizarea stagiilor de instruire practică, stadiul încheierii contractelor individuale de pregătire
practică în învăţământul profesional, monitorizarea coordonatorului de practică la operatorii economici,
fişa de monitorizare a practicii elevilor, autoevaluarea şi monitorizarea internă a implementării PAS)
–
26.01.2018: Respectarea legislaţiei şcolare în vigoare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova
(Realizarea activităţilor de evaluare, consiliere şi control, în acord cu Regulamentul de Inspecţie al
unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare)
–
26.01.2018: Respectarea legislaţiei şcolare în vigoare în unităţile de învăţământ din judeţul Prahova
(Evaluarea calităţii actului didactic: activitatea comisiei de ritmicitate a notării, parcurgerea materiei,
planificarea lucrărilor scrise semestriale; programul de pregătire şi monitorizare a debutanţilor,
pregătirea examenelor pentru certificarea calificării profesionale, necesarul de manuale, CDS/ CDL-uri)
–



Inspecţii pentru grade didactice :
–
Inspecție de specialitate (IS1) pentru acordarea gradului didactic definitiv – Vîlsan Dănuţ (17.01.2018)

VI.2. Parteneriate, relaţii de colaborare, imagine
Parteneriate educaţionale:
Unitatea noastra şcolară dezvoltă programe în parteneriat cu :
o instituţiile publice, autorităţile locale, judeţene: Primăria, Consiliul Local
o ISJ Prahova, Casa Corpului Didactic
o Poliţia municipală, Poliţia Comunitară
o Serviciul de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul
Prahova
o Centrul Judeţean de Resurse pentru Activităţi Educaţionale, Centrul Județean de Asistenţă
psihopedagogică
o Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Copilului
o Agenţia Judeţeană/ Locală de Ocupare a Forţei de Muncă
o Direcţia de Sănătate Publică
20

În şcoală s-au desfăşurat şi se desfăşoară programe educaţionale, şcoala participând activ la viaţa cultural –
artistică şi sportivă a comunităţii (prin concursuri sau diverse acţiuni).
Şcoala a încheiat acorduri de parteneriat pe baza de contract cu agenţii economici unde îşi desfăşoară
instruirea practică elevii de la învăţământul profesional. Harta parteneriatului pentru instruirea practică a elevilor
include mai mulţi agenţi economici: SC CARONE SRL, SC IATSA CAMPINA SA, SC IOANA SRL,SC LARS AUTO
SRL, SC AVE SERVICE SRL, SC ENACHE BEST SERVICE SRL, SC GISTEL TIRES SRL, SC CONFIND SRL, SC
RAFICE SRL, SC FERBU SRL, SC ANTONIA UNICA PROSPER SRL.
S-au realizat contacte cu diverse instituţii, ONG-uri şi s-au realizat activităţi extracurriculare menite să
introducă elevii în mediul comunitar şi să contribuie la socializarea lor.
Este de remarcat deschiderea Comitetului Local de Dezvoltare şi a reprezentanţilor Primăriei către dialog şi
sprijin, precum şi disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Primăria).
Un alt partener, deosebit de important în viaţa şcolii, îl reprezintă Comitetul de părinţi. Relaţia cu acesta trebuie
îmbunătăţită, mai ales din punctul de vedere al implicării părinţilor în viaţa şcolii.

Imagine
Putem afirma că relaţia cu presa a fost şi rămâne foarte importantă pentru mediatizarea activităţii unităţii
noastre şcolare; în semestrul I al anului şcolar 2017 - 2018 imaginea şcolii s-a reflectat în presă, în reportaje
realizate cu ocazia desfăşurării unei activităţi de succes, în cadrul Săpămânii “Şcoala altfel”: “Respectul în viaţă
salvează vieţi!” şi interviuri acordate de directorul școlii, cu ocazia campaniei de promovare a învăţământului
profesional dual.
VII. INTEGRAREA EUROPEANĂ. PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Deşi unitatea şcolară a demarat înscrierea în mai multe proiecte de cooperare internaţională, pe parcursul
anului şcolar anterior, la această dată nu s-a confirmat încă aprobarea acestor proiecte de către POCU (Program
Operaţional Capital Uman); este vorba despre “PROFESORI MOTIVAŢI”, “ŞCOALA INCLUZIVĂ - O ŞCOALĂ
APROAPE DE COPII”).
În semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018, unitatea a fost declarată neeligibilă pentru “PROIECTUL PRIVIND
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR - ROSE”, la care s-a aplicat tot în anul şcolar anterior.
VIII. DIRECŢII DE ACTIUNE PENTRU SEMESTRUL II, AN ŞCOLAR 2017-2018
PE BAZA INDICATORILOR DE CALITATE ANALIZAŢI
Se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi oportunităţi care pot fi utilizate cu succes
pentru dezvoltare, dar şi multe neîmpliniri, ce ne dorim a fi diminuate/ eliminate.
Pentru atingerea acestor deziderate şi ţinând cont de priorităţile MEN şi direcţiile de acţiune ale Inspectoratul
Şcolar Prahova, liceul nostru îşi stabileşte următoarele obiective:
“Curriculum”
 creşterea procentului de promovabilitate la evaluările naţionale (evaluarea naţionala la clasa a VIII-a şi
bacalaureat) ;
 menţinerea rezultatelor de la examenele naţionale de certificare a calificării profesionale, nivel 3, nivel 4 şi 5 in
intervalul de performanţă;
 respectarea legalităţii în organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor organizate de şcoală;
 monitorizarea participării cadrelor didactice la sesiunile de susţinere a gradelor didactice, la programe de formare
continuă, la schimburi de experienţă, în scopul creşterii eficienţei actului educaţional;
“Management”
 transparenţă decizională adecvată;
 creşterea transparenţei instituţionale, prin afișarea pe site-ul școlii şi la avizier a:
o modificărilor legislative transmise de MEN,
o cerinţelor transmise de către structurile deconcentrate (ISJ, DSP, DSV, IPJ., etc),
o deciziilor luate la nivelul consiliului de administraţie;
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o indicatorilor de evaluare anuală a cadrelor didactice,
o graficelor cu orele de pregătire suplimentară a elevilor (cei care susţin examene naţionale),
o orelor de suport educaţional cu părinţii;
o procedurilor de evaluarea elevilor şi a cadrelor didactice
administrarea eficientă a resurselor, în acord cu descriptorii din standardele de calitate;
analiza obiectivă a problemelor de ordin administrativ, cu precădere
o a stării echipamentelor care servesc la PSI (analiza semestrială în consiliul de administraţie);
o a securităţii la incendiu şi încadrarea în normele DSP (corelarea planului de şcolarizare cu nr. de elevi şi
personal al şcolii pt. care este proiectat sediul unităţii de învăţământ, astfel încat să prezinte siguranţă);
o a utilizării eficiente a dotărilor (a calculatoarelor la orele de studiu, a laboratoarelor, a bibliotecii);
o menţinerea stării de siguranţă in unitate;
respectarea codului de control intern prin identificarea şi eliminarea factorilor de risc/ de risc la corupţie în
atingerea obiectivelor instituţionale;
atragerea familiilor elevilor în actul educaţional;
creşterea ratei de participare la educaţie/ diminuarea abandonului şcolar/ diminuarea absenteismului;
atragerea reprezentanţilor comunităţii în modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
respectarea codului etic al Liceului Tehnologic Mecanic de către toate cadrele didactice;
implicarea în proiecte cu finanţare europeană, ca resursă extrabugetară pentru programe de pregătire a resursei
umane/ modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii;

“Managementul resurselor umane”
 îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, prin participarea la diferite forme de perfecţionare şi asigurarea
contravalorii cursurilor de formare, în măsura prevederilor bugetare;
 creşterea eficienţei relaţiilor dintre directori, responsabilul de formare continuă și cadrele didactice din școală,
(analiză corectă și completă a cerințelor de formare a cadrelor didactice din școală, transmiterea concluziilor la
CCD Prahova pentru realizarea ofertei de cursuri, înscrierea cadrelor didactice în vederea susținerii gradelor
didactice)
 monitorizarea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice;
 evaluarea obiectivă a cadrelor didactice:
o corelarea rapoartelor de autoevaluare anuală cu indicatorii din fişele de evaluare
o monitorizarea cadrelor didactice, nou venite în unitate, dar şi a profesorilor cu vechime
 comunicare eficientă cu părinţii elevilor (informarea la timp a familiilor elevilor, în probleme legate de rezultatele
sau starea disciplinară a acestora) şi cu personalul şcolii
“Activităţi extraşcolare”
 monitorizarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară; proiectarea activităţilor extraşcolare în parteneriat cu
operatori economici, fundaţii, asociaţii, organizaţii neguvernamentale, etc., în vederea îmbunătăţirii calităţii
educatiei;
 activităţi educaţionale ce vizează combaterea violenţei, diminuarea abandonului şi absenteismului, creşterea
motivaţiei şcolare, precum şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii ;
“Informatizare. Secretariat – arhivă. Administrativ”
 gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice angajate, precum şi baza de date SIIIR;
 administrarea corectă şi asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare;
 reconfigurarea şi asigurarea funcţionarii corecte a paginii web;
 gestionarea actelor de studii, în acord cu legislaţia în vigoare;
 asigurarea securităţii datelor personale, a documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale în
vigoare;
 respectarea condiţiilor de legalitate în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările aprobate şi executarea
lucrărilor de reparaţii, precum şi achiziţiile publice de bunuri.
Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă şi îşi exprimă
disponibilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine rezultate care să
răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor noştri (profesori, elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea
locală, agenţi economici).
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