
Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații „Ion I. C. Brătianu” 

Analiza activității an școlar 2016-2017 

Analiza activității pentru anul școlar 2017-2018 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 

comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentele Secretariat, Contabilitate, Administrativ, Bibliotecă şi cuprinde perioada 

1.09.2017- 31.08.2018.  

Capacitatea instituțională 

Managementul școlar 

Pe parcursul anului școlar 2017- 2018, la nivelul  Colegiului Tehnic „Ion I. C. Brătianu”, 

proiectarea şi organizarea procesului instructiv-educativ s-a realizat în funcţie de nevoile de 

educaţie ale comunităţii.  În acest sens, echipa de conducere  a realizat Planul Managerial 2017-

2018, a revizuit Planul de Acţiune al Școlii  și a elaborat Planul operațional pentru perioada 

2017-2018. 

Așa cum reiese din analizele fiecărui compartiment, din observațiile directe și din 

rapoartele de inspecție, activitatea s-a desfășurat în conformitate cu Legea Educației Naționale, 

ROFUIP, Regulamentul intern, alte legi și metodologii aflate în vigoare. 

În anul școlar 2017-2018 au funcționat 24 clase cu 576 elevi, distribuiți așa cum se vede 

în graficul de mai jos:  

 

 

Este de menționat faptul că, deși populația școlară este în scădere, numărul de elevi a 

crescut de la 540 în anul școlar 2016-2017  la  576 elevi în anul școlar 2017-2018.  Deși numărul 

de elevi este în creștere și  meseriile oferite sunt solicitate pe piața muncii, absolvenții de 

gimnaziu manifestă o reticență crescută față de învățământul profesional, cu excepția meseriei 

mecanic auto. 
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Resursele umane au fost formate din: 66 persoane, din care 44 cadre didactice, 10 

persoane- personal didactic auxiliar și 12 persoane- personal nedidactic. De menționat este faptul 

că toate cadrele didactice au fost calificate. 

Activități în cadrul comisiilor metodice: 

• s-au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu programele școlare în vigoare 

• s-au elaborat și aplicat teste inițiale: la toate disciplinele, media obținută a fost foarte 

slabă 

• s-au repartizat sarcinile pentru toți membrii catedrelor 

• s-au achiziționat manuale și auxiliare didactice 

• s-a realizat parcurgerea materiei conform programei și planificărilor. În unele cazuri din 

cauza lipsurilor foarte mari ale elevilor, a fost nevoie de mai multe ore pentru 

aprofundarea cunoştinţelor, fapt ce a dus la nerespectarea în totalitate a planificărilor 

• s-a participat la activitățile metodice organizate de ISJ Satu Mare 

 

Rezultate statistice la sfârșit de an școlar: 

Liceu  : 

 Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:    332 

 Rămaşi  la  sfârşitul  anului:                  349 

 Promovaţi:                343   -   98,28% 

 Repetenți                   6    -    1,72 % 

Şcoala profesională : 

  Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:    174 

 Rămaşi  la  sfârşitul  anului:                  174 

 Promovaţi:                  156   -  89,65% 

       Repetenți         18    -   10,35 % 

  

Postliceal: 

       Înscrişi  la  începutul  anului  şcolar:  54 

 Rămaşi  la  sfârşitul  anului           :    53 

 Promovaţi:                53 -   100 % 

 

În strânsă legătură cu situația la învățătură este și numărul de absențe. De specificat că a 

existat un număr de elevi care practic n-au venit la școală, n-au putut fi exmatriculați deoarece 

frecventează învățământul obligatoriu și au acumulat absențe pe parcursul întregului an. 
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Concursuri:  cu elevii capabili de performanță s-au făcut pregătiri și s-a participat la mai multe 

concursuri: 

• Concursul la limba engleză, ,,Techno Rules,,  

• Concursul ,,La techno roule,,  

• Concursul ,, Interferenţe între lirism, creativitate şi reflecţie,,  

• Concursul Național de matematică aplicată „Adolf Haimovici”  

• Concursul de reportaje „Iosif Țiproc” 

• Concursul Sanitarii pricepuți 

• Olimpiade de TIC – faza județeană 

•  Concurs de TIC pentru licee tehnologice 

• Olimpiadele de Discipline Tehnice – domeniul mecanic și electronică 

• Concursul de protecție a muncii Știu și aplic 

• Concursul BRD- First Tech Challenge Romania 

S-au obținut mai multe premii și mențiuni la nivel județean, iar la faza națională a participat 

un echipaj al liceului la concursul ”Știu și aplic” și elevul Kocsis Andras la olimpiada tehnică- 

domeniul electronică automatizări, obținând locul 5.  

Rezultate la examene: 

Examenul de bacalaureat:  

• S-au organizat consultații la toate disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, 

conform unui grafic stabilit la începutul anului școlar  

• S-a organizat simularea examenului de bacalaureat în luna martie, unde procentul de 

participare a fost bun, aproape de 100%,  dar rezultatele obținute foarte slabe.   

      Înscriși prima sesiune:           36   ( 23 din promoția curentă și 13 restanțieri) 

 Promovați prima sesiune         8   ( 7 din promoția curentă și 1 restanțieri)  22,2% 
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 Înscriși a doua  sesiune:         15    ( 6 din promoția curentă și 9 restanțieri) 

 Promovați a doua sesiune  1     ( 1 din promoția curentă)   6.66% 

Procentul final 22,5%,  mult    mai mic decât în anul școlar anterior 41,3% 

Rezultatele au fost mai bune pentru fiecare disciplină în parte, dar din păcate, la Limba și 

literatura română și Matematică procentul de promovabilitate a  scăzut. 

 

Examenul de certificare a competențelor profesionale: 

 

 

Activități metodice și de perfecționare: 

• inspecții curente pentru gradele didactice  

• domna Andrei Anca a susținut și promovat examenul pentru obșinerea gradului didactic 

II 

• profesorii au participat la  cercurile metodice organizate de ISJ 

• participarea profesorilor la cursuri de perfecționare 

• cinci profesori au făcut parte din corpul profesorilor metodiști la disciplinele: 

matematică, TIC, fizică, discipline tehnice-electronică, consiliere 
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Activități extracurriculare:  au fost foarte numeroase și diverse, fiind evidențiate atât în analiza 

consilierului educativ cât și la nivelul fiecărei catedre. Ele s-au desfășurat atât pe parcursul 

săptămânii Școala altfel, cât și pe parcursul întregului an școlar. 

Activități de consiliere și orientare: 

• Organizarea Consiliului elevilor 

• Derularea mai multor programe de prevenție 

• Lectorate cu părinții 

• Activități de parteneriat cu mai multe instituții 

• Activități de orientare profesională în colaborare cu AJOFM și cu alte instituții de 

învățământ superior ( din cadrul MAI, Pompieri, UT Cluj, Baia Mare, etc.) 

Principalele activități desfășurate în celelate compartimente: 

Secretariat: înmatriculări elevi, preluare dosare burse, situații statistice. 

Bibliotecă: actualizarea fondului de carte, participarea la activități extracurriculare. 

Contabilitate: întocmirea documentelor contabile, a situațiilor financiare, monitorizarea 

veniturilor și cheltuielilor, etc. 

Administrativ: lucrări de întreținere și reparații, amenajarea sălii 10 – parchetat, zugrăvit, 

schimbat mobilier – care s-a realizat prin sponsorizarea școlii de către firma SC Draxlmaier 

Sisteme electrice SRL  Satu Mare și participarea voluntarilor din această firmă și a elevilor 

Internat și cantină: cazare elevi, asigurarea servirii mesei, asigurarea condițiilor de igienă. 

 În concluzie, întregul personal s-a achitat de sarcinile avute, existând bineînțeles aspecte 

care trebuie îmbunătățite: creșterea promovabilității, scăderea numărului de absențe, folosirea 

unor metode didactice și activități care să-i responsabilizeze pe elevi, asigurarea efectuării 

practicii la agenții economici și pentru clasele de liceu. Ca un feedback pozitiv din partea 

comunității la adresa școlii, putem menționa faptul că din planul de școlarizare propus ( 3 clase 

de liceu și 3 de profesională)  am realizat 3 clase de liceu și 2 de profesională, cu precizarea că 

clasa nerealizată a fost de tip dual. 

 


