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RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNV
ÎNVĂTĂMÂNTULUI
MÂNTULUI
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.1 ORADEA
2020-2021
CADRUL LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul
mântul preuniversitar românesc pentru
anul şcolar 2020-2021 a fost reglementat pr
prin următoarele documente:
Legea Educaţiei Naţionale
ionale nr.1/2011 cu modificarile si complet
completările ulterioare
Programul de Guvernare – 2017-2021,
2021, capitolul Educa
Educaţie
O.M.E.C nr. 5.447/31.08.2020 cu privire la
laRegulamentul - cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ
mânt preuniversitar // ROFUIP
cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
mânt preuniversitar
LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonan
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
O.M.E.C nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
O.M.E.C. nr. 55991/11.11.2020 privind
rivind metodologia de miscare a personalului didactic din
invatamântul preuniversitar in anul șșcolar 2017-2018 cu modificările și completările
ările ulterioare;
Ordinul M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile
ăţile de înv
învăţământ preuniversitar.
Ordin comun M.E.C și M.S.- 3235/93 din 04.02.2021
ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
functionare a invatamantului special si special integra
integrat.
ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei
Metodologiei-cadru
cadru de organizare şi
funcţionare
ionare a consiliului de administra
administraţie din unităţile de învăţământ
mânt preuniversitar cu completarile si
modificarile ulterioare.
În anul şcolar 2020- 2021, procesul
esul instructiv
instructiv-educativ,
educativ, respectiv întreaga activitate din unitatea
noastră, a fost organizată şii desfăş
desfăşurată în funcţie
ie de prevederile legislative mai sus menţionate;
men
activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei
iei în vigoare,
vigoa menite să
îmbunătăţească activitatea fiecărui
rui compartiment de activitate din şcoală.
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I. RESURSE UMANE
I. 1.Planul de școlarizare
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I. 2. Personalul didactic: titulari, suplinitori
In acest an scolar 2020 - 2021,incadrarea
,incadrarea cu personal a respectat numarul de posturi aprobate de
ISJBihor dupa cum urmeaza:
Personal angajat: din care:
posturi/norme didactice –96,12
96,12
Personalul didactic încadrat în anul şşcolar 2020-2021 a fost reprezentat de: 91 de cadre didactice,
didacti cu
experienţă didactică deosebită,, grade corespunz
corespunzătoare
toare vechimii, deschise pentru perfecţionare
perfec
şi
sporirea calităţii actului instructiv –educative
educative.Numarul de posturi / norme didactice: 96.12

I. 3. Personalul didactic auxiliar și nedidactic
În anul școlar 2020 - 2021,incadrarea
,incadrarea cu personal a respectat numarul de posturi aprobate de ISJBihor
dupa cum urmeaza:
Personal angajat: din care:
personal didactic auxiliar -25,5
25,5 – 26 pers.
personal nedidactic – 25,00 – 25 pers.
I. 4. Activitatea conducerii şcolii
Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea şi-a organizat şi desfăşurat
urat activitatea în anul şcolar 20202021 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale
ţionale şi de dezvoltare
instituţională ale MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şii a obiectivelor cuprinse
în planul managerial, vizând atingere
atingerea următoarelor ţinte strategice:
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creşterea calităţii
ii procesului de predare - învăţare - evaluare din perspectiva asigurării
asigur
calităţii
în educaţie;
adaptarea ofertei educaţionale
ţionale la nevo
nevoile de dezvoltare personală a elevilor, din perspective
evoluţiei socio–economice;
dezvoltarea dimensiunii europene în educa
educaţie;
asigurarea eficienţei
ei activităţ
activităţii
ii manageriale, prin identificarea punctelor tari şi a punctelor
perfectibile în activitatea de conducere;
aplicarea unor modalităţi
ăţi eficiente de evaluare şi control a activităţii
ii didactice şi educative asigurarea resurselor materiale.
valorificarea eficientă a resurselor umane din şcoală.
desfăşurarea eficientă a activit
activităţilor didactice din perspectiva finalităţilor
ăţilor şi a obiectivelor
ciclurilor curriculare precum şşi a profilului de formare al elevilor.
instituirea şii dezvoltarea relaţ
relaţiilor de parteneriat educaţional şi social.
continuarea eforturilor pentru personalizarea şcolii.
Echipa managerială,, plecând de la analiza SWOT, a realizat proiectarea, organizarea şi
implementarea planului managerial al şcolii. Conducerea operatională,, controlul şi evaluarea,
motivarea personalului au fost realizate împreun
împreunăcu Consiliul de Administraţie.
Documentelee de proiectare managerial
managerială sunt concepute în conformitate cu actelenormative in
vigoare, in elaborarea acestora plecandu
plecandu-se de la diagnoza activităţii anterioare.
Proiectarea managerialăă pentru anul şcolar 2020-2021 a însemnat realizarea la timp a
următoarelor documente: revizuirea Planului de acţiune al şcolii 2017-2021;
2021; Planul de şcolarizare
2020-2021,, Planul managerial anual si semestrial; Oferta educa
educaţională;; Programul activităţilor
activit
educative şcolare şi extraşcolare;
colare; Programele de activit
activităţi anuale şii semestriale ale catedrelor şi
comisiilor de lucru; Statul de funcţ
funcţii; Proiectul de buget pe 2020; Tematica şedinţelor
şedin
Consiliului
profesoral şii ale Consiliului de administra
administraţie,Organizarea
Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor.
La începutul anului şcolar,
colar, prin decizii interne ss-au
au numit: secretarii consiliului profesoral şi
de administraţie, diriginţii, responsabili de comisie metodica si cei ai diferitelor comisii de lucru.
I.5. Activitatea bibliotecii
Activitatea bibliotecii a prioritizat imboga
imbogatirea
tirea permanenta a fondului de carte, au fost puse la
dispozitia cadrelor didactice: manuale scolare, auxiliare curriculare, programe scolare.
Biblioteca nu este doar locul unde sunt ppăstrate documentele, ea fiind și locul de inițiere
ini
în
căutare de informații șii a altor tehnici de documentare: utilizarea internetului, a dicționarelor,
dic
enciclopediilor, luarea de notițe,
e, realizarea fi
fișelor de lectură, etc.
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Beneficiind de un fond divers și bogat de carte, peste 11 400 de volume și adresându-se
adresându unui
număr de 420
20 de utilizatori, biblioteca rrăspunde nevoii de cunoaștere
tere a cititorului și curiozității
acestuia printr-o ofertă generoasă:
• Este spațiul
iul în care are loc egalizarea șanselor
anselor pentru grupurile dezavantajate.
• Sala de lectură reprezint
reprezintă un spațiu necesar învățării
rii studiului personal, recreării,
recre
prin
lectura de plăcere.
• Acordă șanse
anse egale pentru to
toți elevii în privințaa accesului la informație
informa
și a
meterialelor documentare.
• Este un spațiu
iu recreativ (elevii pot asculta muzic
muzică,, viziona filme educative,pot citi
reviste,
iste, romane, enciclopedii, etc.)
• Asigură un spațiu
țiu
iu pentru petrecerea timpului liber, în vederea studiului, mai ales în
cadrul unor grupuri de elevi cu nevoi speciale.
Sala de lectură a bibliotecii este un spa
spațiu în cadrul școlii
colii unde se desfășoară:
desf
activități
didactice(ore), activității independente ale elevilor în vederea preg
pregătirii
tirii de excursii și vizite organizate,
loc de concepere șii elaborare a proiectelor școlare, împrumuturi de carte șii alte materiale informative,
activități de documentare, perfecțion
ționare și informare a cadrelor didactice.

ACTIVITĂȚII BIBLIOTECONOMICE DESFASURATE:

•

Asigurarea funcționării
ționării bibliotecii potrivit normelor legale
Organizare programului de activit
activități
Evidențaa volumelor bibliotecii
Completarea colecțiilor
țiilor în func
funcție de cerințele școlii
Recondiționarea
ionarea publica
publicațiilor
Înscrierea elevilor și cadrelor didactice
Asigurarea împrumutului la domiciliu
Urmărirea
rirea restituirii la timp a publica
publicațiilor
Achiziționarea,
ionarea, recepț
recepția,sortarea și înregistrarea manualelor școlare
Participarea la cursur
cursurile de formare continuuă șii la întâlnirile metodice organizate de
C.C.D. Oradea șii alte institu
instituții.
Participarea la cursuri de formare continu
continuă,, online,organizate de B.C.U.Carol I
București :
-Tehnici
Tehnici de marketing în structurile info
info-documentare
-Serviciilee de referin
referințe prin e-mail, în era digitală
-Metodologia
Metodologia dezvolt
dezvoltării colecțiilor
-Dreptul
Dreptul de autor în era digitiz
digitizării
-Ciberbulling--ul în mediul școlar și la locul de muncă
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

-Reprezentarea
Reprezentarea cunoa
cunoașterii,
terii, de la schemele de clasificare la Web semantic
• Participarea
rea la întâlnirea metodic
metodică online „Bibliotecile școlare
ș
în timpul
pandemiei”, organizat
organizată de CCD Oradea
• Participarea la Webinarul cu tema” CUM P
PĂSTRĂM
ĂM ECHILIBRUL
EMOȚIONAL
IONAL AL COPIILOR ÎN PERIOADA PANDEMIEI?” din cadrul
proiectului „Clubul prietenilor Top Fo
Formalis” Oradea
• Participarea la workshop
workshop-ul
ul cu tema „Fast and curious”, eveniment desfășurat
desf
de Asociația
ția Top Formalis
Realizarea comenzilor de manuale pentru anul școlar 2021-2022
Inventarierea colecțiilor
iilor bibliotecii, recondi
recondiționarea și casarea documentelor
lor
Completarea colecțiilor
iilor cu volume provenite din dona
donații
Elaborarea protocol Sars cov 2
Igienizarea și dezinsecția
ția spa
spațiului bibliotecii șii a volumelor pt a impiedica răspândirea
r
coronavirusului
Împrumutul documentelor că
către utilizatori cu respectarea normelor
ormelor impuse de sars cov 2
Alte sarcini repartizate de Conducerea școlii (secretariat)
Webinar
Participarea la webinarul cu tema: Instrumente online pt predarea sincronă
sincron și asincronă în
colaborare cu Clubul Prietenilor Top Formalis
Participarea la webinarul
arul cu tema :Ce este și cum poți preveni infecția
ia cu HPV?în colaborare
cu Societatea părinților
Participarea la webinarul cu tema: Omul ca o carte deschis
deschisă. Școala
coala în Romănia
Romă după un an de
pandemie în colaborare cu Top Formalis
Participarea laWebinarii în colaborare cu ADFABER :
o Eroii internetului Modulul
Modulul- E cool să fii amabil
o Eroii internetului, Modulul
Modulul-Dacă ai îndoieli întreabă
o Eroii Internetului, Modulul Distribuie cu pruden
prudență
o Eroii internetului Modulul Securizeaz
Securizează-ți secretele
o Eroii Internetului Modu
Modulul Nu te lăsa păcălit
Activitate cultural științific
țifică impreună cu CCD:Biblioteca
:Biblioteca mereu alături
ală
de cititori.
Provocările crizei sanitare
Întâlnire metodică in colaborare cu CCD: Rolul bibliotecilor școlare
colare în educație
educaț
Împreună cu elevii șii profesorii am ddesfășurat activități având ca temă:
o Călătorie
torie virtual
virtuală în lumea muzeelor
o Noi suntem o familie
8
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o Dascăli
li minuna
minunați în literatura română
o Glorie șii recuno
recunoștință eroilor neamului- Expoziție
ie de carte istorica, recital de
poezie
comportamentelor
ntelor deviante de tip bullying
o Activitate de combatere a comportame
o Am realizat și o pagină facebook a bibliotecii, unde am menționat
men
diferite
evenimente, comemor
comemorări,fotografii
ri,fotografii etc din calendarul cultural sau din viața
via
școlii noastre
I.6.. Activitatea în internat/ cantin
cantină
Pe parcursul anului scolar 2020
2020-2021
2021 in cadrul compartimentului pedagogi s-au
s
desfasurat
urmatoarele activitati:
Pregatirea internatului pentru începerea noului an școlar
Curățenia
enia dormitoarelor,organizarea repartiz
repartizării elevilor pe camere,pe
,pe clase,pe serii
s
la țnceput
de an școlar,pe clase înn semestrul II
Întocmirea unui program de baie și igienă personală pentru elevi pe clase/camera/ore
Asigurarea prezenței
ei elevilor la orele de curs și instruire practică
Supravegherea elevilor înn pauze
Activității de consiliere dupa amiaza cu elevii interni
Prelucrarea R.O.I. șii al programului zilnic pentru elevii interni
Prelucrarea
ea ordinului pentru aprobarea m
măsurilor
urilor de organizare a activităților
activit
în cadrul
instituțiilor de învățămant
mant îîn condiții de siguranță epidemiologicăă pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu SARS-COV
COV-2
Urmărirea respectării
rii programului de ccătre elevi in vederea formării
rii spiritului de ordine și
disciplină
Urmărirea păstrării în bune condi
condiții a bunurilor școlii
Urmărirea respectării
rii programului de igien
igienă personală, a modului de întreținere
ținere a lenjeriei și
obiectelor personale
Observarea stării de sănătate
ătate a elevilor și îndrumarea
ndrumarea lor spre cabinetul medical atunci cand a
fost cazul
Susținerea unor activității in colaborare cu cabi
cabinetul medical al școlii în
n special
sp
în vederea
respectării
rii masurilor de organizare și distanțare în condiții de siguranță epidemiologică
epidemiologic pentru
prevenirea îmbolnăvirilor
virilor cu SARS
SARS-COV-2.
Dezvoltarea deprinderilor de între
întreținere și igienizare a camerei de camin
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II. FORMAREA CONTINUĂ
scrise într
într-o formă de perfecţionare
ionare (grade didactice, doctorat)
II. 1. Cadre didactice înscrise
In anul şcolar 2020 - 2021, Comisia de formare şi evoluție profesională s-aa axat pe următoarele
urm
priorități :
Întocmirea,
ntocmirea, verificarea şşii transmiterea la ISJ a dosarelor pentru echivalarea
echi
gradelor
didactice și/ sauu a studiilor postuniversitare îîn
n credite profesionale transferabile.
Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la ob
obţinerea
inerea gradelor didactice şi afişarea
metodologiei pentru înscrierea la ob
obţinerea gradelor didactice;
Verificarea
carea dosarelor cadrelor didactice în vederea înscrierii la grade didactice;
Diagnoză privind formarea în domeniul pred
predării-învățării-evaluării
rii în sistem online, la
nivelul instituției
iei de învăță
învățământ.
Distribuţia
ia pe grade didactice a personalului didactic aangajat:
• Personal didactic calificat 91
• Personal didactic necalificat 1
• Gradul I – 48,Gradul II- 13,Gradul
,Gradul def.
def.-20, Debutanti – 10

II. 2. Cursuri de formare
Ţinându-se
se cont de aceste priorit
priorităţi, dar şi de faptul că formarea şii perfecţionarea
perfecţ
reprezintă
un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor,
elor, cadrele didactice din
şcoala noastră au fost implicate intr
intr- o varietate de astfel de activităţii unele în concordanţă
concordan cu
10
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evoluţiile
iile din planul nevoilor de educa
educaţie şi al curriculum-ului educaţional,
ional, altele în funcţie
func de
exigenţele
ele privind adaptarea competen
competenţelor personalului didactic la schimbările
ările din structurile/
procesele de educaţie.
Cursuri de formare
Profesor în online
Prevenirea consumului de droguri la adolescen
adolescenți-februarie-martie 2021
Profesor real intr-o scoală virtualăă Dec. 2020
Practica utilizarii G Suite înn activitatea didactica
didactica-6.11.2020-W0611200982-Institutul
Institutul de formare
continua Chisinau,Republica Moldova
Inovatii Pedagogice In Era Digitala - Institutul de formare continuă Chisinau,Republica MoldovaMoldova
27.11.2020
Excelență în cariera de dascăl
Educația digitală și provocările
rile secolului XXI - Cum gestionăm învățarea
area în mediul virtual?
Idei de succes în lecțiile online
Obiceiurile Educatorilor de Succes
Profesor real într o școală virtuală
Platforma de Management Educațional
țional Adservio
Obiceiurile Educatorilor de Succes
Leadership în educație
Curs”Educatia Digitala si provocarile secolului XXI” 27
27-28
28 noiembrie, Erasmus+PrECIVIM,
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Napoca
Excelenta în cariera de dascal - SC SELLification SRL
SRL-D, Oct 2020
Creează fise de lucru digitale cu usurinta - SC SELLification SRL-D -Dec 2020
”Practica utilizării
rii G Suite în activitatea didactic
didactică” 6.11.2020)
”Obiceiurile Educatorilor de Succes”” 6.11.2020)
”Excelența în cariera de dascăl”
l” 4.12.2020)
Climate Action Day (November 2020)
Super Teach-Cele
Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor (26.11.2020);
Super Teach -Revolutia
Revolutia mentalitatii in educatie (14.11.2020);
Integrarea în societate a copiilor
opiilor cu CES -18.11.2020Zoom pe Educație- Copiii Dezavantaja
Dezavantajați și învățarea online

II. 3. Participări
ri la conferinţe, consf
consfătuiri, congrese şi simpozioane
Conferințe
1.Conferinta Internationala
Educatia timpurie online si
offline.-2-4 martie 2021

Webinarii

Articole publicate

Altele
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2.Conferinta Internationala
Educatia speciala in
Pandemie-25 februarie
2021
1. Conferinta Online
Vet4future -9.11.2020enne
-Egina -European Grants
International Academy
2. Conferinta stiintifico practica cu participare
internationala –
3.9TH Online PanEuropean Conferencee on
digital Education-Learning
of best practice 17.12.2020-Ljubljana
,Slovenia

6thInternațional Conference
of Universitaria
Consortium ”FEFSTIM:
Physical Education, Sports

,,Meseria te face util si
respectat-simpozion
respectat
European on-lineon
poziția
ția 0907 in
Calendarul activitatilor
europene European
Vocational Skills Week
2020ProgramErasmus+
2020-1-Ro01-Ka
2020
102079298-Adv
079298
2917/230/27.11.2020
,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classro
Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu CES",
27.11.2020,
Cum pă
păstrăm echilibrul
emotional al copiilor în
perioada pandemica,
desfășurat
șurat online la data
8 decembrie 2020
,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020
,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predare-

Workshop-ul
Workshop Alfabetul
tactil al culorilor.
culor
Aplicații
Aplica si beneficii
desfășurat
desfă
online la data
13 octombrie 2020

ArticolEffectivveness of
Physical Therapy
Interventions for
12
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and Kinesiotherapyimplications in quality of
life”6-7 nov-2020

Conferință internaționalăConference on Digital
Education:Learning from
Best Practice

învăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020

Children with
Autism, Trough
recreational
Activities- Roller
Skating
(rev.Floritido
EditoreProcedeeng)Nov2020

,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020
,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020
1.Webinar
1.Webinar-Cum
păstrăm
ăm echilibrul
emoțional
țional al copiilor în
perioada pandemiei
2.Webinar
2.Webinar-Utilizarea
aplicațiilor
țiilor Google
Classroom și Microsoft
Teams în activitatea de
predare
predare-învățarerecuperare a copiilor cu
CES
,,Utilizarea
lizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
13
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CES",27.11.2020
,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020
- Super Teach- conferinta
online cu titlul: Starea de
bine a
profesorilor(12.12.2020)
Webinar -Creează Fișe
de Lucru DIGITALE cu
UȘURIN
ȘURINȚĂ30.10.2020
30.10.2020,,Utilizarea aplica
aplicațiilor
Google Classroom şi
Microsoft Teams în
activitatea
atea de predare
predareînvăţare
ăţare-recuperare a
copiilor cu
CES",27.11.2020
III. ACTIVITATEA COMISIILOR
III. 1. Comisia de curriculum
Comisia pentru curriculum a func
funcţionat respectând procedura operaţionalăă privind organizarea
şi funcţionarea comisiei pentru curriculum.
urriculum.
La începutul anului şcolar
colar au fost concepute şii aprobate documentele comisiei: planul
managerial, regulamentul de organizare şi funcţionare
ionare a comisiei pentru curriculum, atribuţiile
atribu
şi
responsabilităţile membrilor.
Comisia pentru curriculum a ddesfăşurat activităţi pe următoarele
toarele domenii: proiectare,
organizare, conducere operaţională,
ională, analiz
analiză, motivare, implicare – participare, formare – dezvoltare
profesională şi personală,, formarea grupurilor – dezvoltarea echipelor, negocierea – rezolvarea
conflictelor.
I.
Proiectare
14
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Au fost eleborate CDS ţinând cont de opţiunile
iunile elevilor, cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare.
A fost eleborat graficul de preg
pregătire
tire pentru examenul de certificare profesională.
profesional
II.
Organizare
Au fost puse la dispozi
dispoziţie cadrelor didactice programelor scolare la toate disciplinele
din planurile de invatamant precum şi planurile de învăţământ în vigoare
Au fost informaţi
ţi elevii din clasele terminale cu privire la Metodologia pentru
sustinerea examenelor
Au fost repartizate orele de CDS pe anul şcolar 2020 – 2021
Au fost solicitate, studiate şii avizate tabelele de parcurgere a modulelor pentru cultura
de specialitate
Au fost avizate planific
planificările calendaristice.
III.
Conducerea operaţional
ţională
a fost monitorizată întocmirea document
documentaţiei
iei necesare pentru susţinerea
sus
orelor
opţionale
a fost monitorizatăă parcurgerea curriculumui din TC şi CDS
a fost monitorizatăă testarea initial şi pe parcurs în vederea urmăririi
ririi progresului şcolar
IV.
Analiza
S-au
au realizat analize regulate ale ritmicit
ritmicităţii notării şi ale frecvenţei
A fost realizată analiza semestrial
semestrială şi anuală a activităţii
V.
Motivare
Au fost consultaţi
ţ părin
ărinţii şi elevii în vederea repartizării
rii orelor de CDS
VI.
Implicare – Participare
A fost încurajatăă participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile
activităţ desfăşurate de
CCD – programe de formare continua
VII. Formarea – dezvoltarea profesional
profesională şi personală
Au fost sprijinite cadrele didactice înscrise la examenele de grad
VIII. Formarea grupurilor – dezvoltarea echipelor
Auu fost organizate comisii de lu
lucru
cru în vederea acoperirii tuturor sarcinilor
IX.
Negocierea – rezolvarea conflictelor
A existat disponibilitate permanent pentru rezolvarea conflictului de prioritate între
disciplinele din planul cadru de înv
învăţământ.
Analiza SWOT
1. Puncte tari
Cadre didactice calificate, implicate în activitatea comisiei
15
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Foarte bună colaborare în cadrul echipei
Realizarea şii utilizarea instrumentelor de lucru pentru monitorizarea diferitelor
activităţi
Existenţaa bazei materiale pentru buna desf
desfăşurare a activităţii
Foarte buna colaborarea cu echipa managerial
managerială,, consiliul de administraţie
administra
2. Puncte slabe
Uşoare dificultăţii în desf
desfăşurarea activităţii online
3. Oportunităţi
Există programe de formare continu
continuă privind activitatea didactică online precum şi
interes din partea cadrelor did
didactice de a participa
4. Ameninţări
Dificultăţi – datorate condi
condiţiilor specifice din perioada pandemiei – în colaborarea cu
agenţii economici.
III. 2. Comisia de prevenire şii eliminarea violen
violenței, a faptelor de corupție șii discriminării
discrimin
în mediul
școlar și promovarea
romovarea interculturalită
interculturalității
În anul școlar 2020-2021,
2021, nu au fost înregistrate acte de violen
violență.. Prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar
colar constituie o premis
premisă importanta pentru crearea unui climat propice
desfăşurării activităţilor
ilor instructiv
instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor
elor de siguranţă
siguran sub multiple
aspecte. În vederea celor arătate
tate mai sus a fost constituita la începutul anului şcolar
colar .
Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare
specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramur
ramură a fenomenului de violenţă
violen în general,
violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice form
formă de manifestare a unor comportamente violente
precum”:
- Exprimare inadecvatăă sau jignitoare, cum ar fi: porecl
poreclire,
ire, tachinare, ironizare, imitare,
ameninţare, hărţuire;
- bruscare, împingere, lovire, rrănire;
- comportament care intrăă sub inciden
incidenţa legii (viol, consum şii comercializare de droguri,
vandalism- provocare de stricăciuni
ciuni cu bun
bună ştiinţă, furt) ;
- ofensa adusă statului / autorit
autorităţii
ii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă
ireveren
faţă de
cadrul didactic) ;
- comportamentul şcolar
colar neadecvat: întârzierea la ore, ppărăsirea
sirea clasei în timpul orei, fumatul
în şcoală şii oricare comportament care contrav
contravine flagrant regulamentului şcolar
colar în vigoare.
La nivelul şcolii
colii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din fa
faşă
şă a tuturor tipurilor
de conflicte care apar pe parcursul desf
desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând
16
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o comunicare optimă între toţii factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi(elevi
cadre didactice-poliţie-biserică-primă
primărie).
OBIECTIVE :
altă natura care pot apărea
ap
o Prevenirea şii combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alt
în cadrul şcolii;
tientizarea existen
existenţei problemei violenţei în societate şii mediul şcolar de către
o Conştientizarea
elevi, părinţi,
i, cadre didactice şii crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei
probleme la nivelul şcolii;
o Oferirea de alternative educa
educaţionale pentru petrecerea
ea timpului liber prin activităţi
activit
extracurriculare;
o Organizarea unor activit
activităţii pe teme de Managementul conflictelor, antibullying;
MĂSURILE ŞI ACŢIUNILE
IUNILE CARE AU FOST REALIZATE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală,, la necesitatea purtării
purt
de către
elevi şii profesori a unor semen distincte;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii,
ţii, afi
afişarea reglementărilor
rilor privind ordinea interioară,
interioar a măsurilor şi
planurilor de acţiune;
- Introducerea unor teme privind
rivind violen
violenţa în şcoală şi măsurile
surile de prevenire a acesteia, în
programarea orelor de dirigenţie;
- Formarea unor echipe operative formate din, dirigin
diriginţi,
i, membri ai Comisiei de prevenire şi
combatere a violenţei, părinţi,
i, reprezentan
reprezentanţi ai Poliţiei, Siguranta Scolara;
- Consilierea individual şii de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
- Implicarea elevilor şii a profesorilor dirigin
diriginţi în activităţile
ile dedicate fenomenului de violenţă;
violen
- Dezvoltarea preocupărilor
rilor sportive prin participarea la activităţi şii concursuri cu caracter sportiv
(fotbal, tenis de masă,volei,baschet);
,volei,baschet);
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe
ţe de comportament violent;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru ppărinţi,
i, atât pentru cei cu copii cu probleme
p
de
gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţii de consilere în orele de întâlnire cu
părinţii,lectorate,convorbiri
ii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
- Activităţii de gestionare pe cale amiabil
amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în
n mediul elevilor, observânduobservându
se remedierea comportamentului;
PUNCTE TARI:
- Modalităţi de asigurare a protecţiei
ţiei şşi pazei unităţii de învăţământ;
- Existenţa unei proceduri şii a unui sistem de monitorizarea a intr
intrării
rii persoanelor străine
str
în incinta
unităţii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei;
17
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PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii
ii copiilor cu probleme disciplinare uuşor deficitară;
- Implicarea părinţilor
ilor în remedierea manifest
manifestărilor negative a fost sporadică
AMENINŢĂRI:
- Situaţia economico-socială precară
precară;
- Lipsa timpului petrecut de părinţi
ţi împreun
împreună cu copiii lor;
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte
şte nevoia de educa
educaţie.
OPORTUNITĂŢI: - Deschiderea comunit
comunităţii pentru sprijinirea şcolii
colii în combaterea actelor de
indisciplină: Poliţia, Asistenţaa social
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III.3. Comisia CEAC
În anul şcolar 2020- 2021, comisia CEAC a fost constituit
constituită şi a funcţionat
ionat conform prevederilor
legale în vigoare.
ătoarele activit
activităţi
Comisia a desfăşurat următoarele
-În luna septembrie s-aa stabilit componen
componenţa CEAC;
- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţ
Îmbunătăţire;
- S-au
au stabilit strategii în vederea monitoriz
monitorizării interne lunare;
- Actualizarea bazei de date ale Comitetului CEAC;
- Actualizarea datelor (Plan
Plan operational, Plan de activit
activităţi,
i, Matricea responsabilităţilor,
responsabilit
Regulament CEAC, organigrame);
- Transmiterea datelor către
tre comisiile de lucru;
- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat;
anun
- S-aa prezentat membrilor comisiei, oferta educa
educaţională de perfecţionare
ionare în domeniul calităţii;
calit
- Completarea documentelor CEA
CEAC (Proceduri);
- Realizarea structurii documentelor;
- Revizuirea Regulamentului de func
funcţionare CEAC;
- Stabilirea responsabilitătilor
tilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şii constatarea necesităţii
necesit
- S-au
au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unit
unităţii, Proceduri, Fişee de progres, Fişe
Fi de
observaţie a lecţiilor,
iilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şii Planurile operaţionale
opera
(formate noi), Chestionare- feedback elevi, ppărinţi, profesori, comisii, roluri şii eficienţa
eficien în comisii;
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul ccă sistemul de asigurare a calităţii
ăţii trebuie să
s devină un
instrument fundamental al dezvoltă
dezvoltării instituţionale si profesionale arătând
tând unde se pot aduce
îmbunătăţiri astfel încât acestea săă devin
devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară
ulterioar a scolii.
S-au
au realizat proceduri pentru punerea în practic
practică a politicilor educaţionale,
ionale, respectându-se
respectându cerinţele
interne si externe si asigurând cadrul calit
calităţii.
Comisia va întocmi, pânăă la finele lunii octombrie 2021, Raportul Anual de Evaluarea
Evalua
Internă
a calităţii.
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III. 4. Comisia pentru controlul managerial intern (SCIM)
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonan
Ordonanţaa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şii controlul financiar preventiv, republicat
republicată,, cu modificările
modif
şi
completările
rile ulterioare, subsemnatul
VESE ALINA, în calitate de DIRECTOR, declar ccă LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.
1 ORADEA dispune de un sistem de control intern/managerial ale ccărui
rui concepere şi aplicare
PERMIT conducerii ȘCOLII săă furnizez
furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în
scopul îndeplinirii obiectivelor generale şii specifice au fost utilizate în condiţii
condi de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienţă
ţă şi economicitate.
Această declaraţie
ie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă
demn de încredere
asupra sistemului de control intern/managerial al entit
entităţii, formulată în baza autoevaluării
autoevalu
acestuia.
Sistemul de control intern/managerial CUPRINDE
mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor vizând creşterea
terea eficacităţii acestuia ARE la baz
bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menţionez următoarele:
toarele:
- Registrul riscurilor la nivelul entit
entităţii,
ii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare
şi îndrumare metodologică,, ESTE actualizat anual;
- Procedurile operaţionale
ionale elaborate în propor
proporţie
ie de 80% din totalul activităţilor procedurabile
inventariate
SUNT actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial CUPRINDE, în mod distinct,
di
acţiuni de perfecţionare
ionare profesională a personalului de conducere, execuţie şii a auditorilor interni în
activităţile
ile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şii îndrumare metodologică
metodologic şi acestaA
FOST actualizat în cursul anului;
- În cadrul entităţii
ii publice NU EXIST
EXISTĂ compartiment de audit intern.
Precizez că declaraţiile
iile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii
responsabilit
manageriale şii au drept temei datele, informa
informaţiile şi constatările
rile consemnate în documentaţia
docume
aferentă
autoevaluării
rii sistemului de control intern/managerial, de
deţinută în cadrul LICEUL TEHNOLOGIC
SPECIAL NR. 1 ORADEA, precum şşi în rapoartele de audit intern şi extern.
Prezentul raport s-aa elaborat în conformitate cu Instruc
Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor
ilor publice.
Pe baza rezultatelor autoevaluării,
ării, apreciez ccă la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control
intern/managerial al LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA este CONFORM cu
standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor
or asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului
PRINCIPAL (principal/secundar) de credite de ccătre ordonatorii TERȚIA
IA (secundari şi/sau terţiari)
de credite, direct subordonaţi,
i, rezultă că:
- (1) entităţi au sisteme conforme;;
- () entităţi au sisteme parţial
ial conforme;
- () entităţii au sisteme neconforme.
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III. 5. Comisia de securitate și sănătate
ă ătate în munc
muncă și pentru situații de urgență
Comisia de securitate şi sănătate
tate în munc
muncă şi pentru situaţii de urgenţă a fost constituită
constituit şi a
funcţionat conform prevederilor legale în vigoare, documenta
documentaţia
ia fiind întocmită de către firme
specializate.
III. 6. Comisii cu caracter temporar și ocazional.
Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt stabilite de unitatea de înv
învăţământ,
ăţământ, prin prezentul
regulament. Acestea sunt:
Comisia pentru proiecte si programe comunitare
o Comisia pentru programe si proiecte europene a fost constituita la începutul anului
şcolar ca si comisie cu caracter temporar. Principalele direcţii
ţii în care comisia
co
a
acţionat în perioada intregului an şcolar 2020-2021 au fost:
• Căutarea
utarea posibilităţilor şi utilizarea oportunităţilor apărute
rute în cadrul Erasmus
plus,încheirea de noi parteneriate cu alte institu
instituţii şi organizaţii
ii de peste hotare.
• Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor
ăţilor desfăşurate
desf
de
profesoriişcolii.
Comisia de orientare șii consiliere școlară
Pentru proiectarea activitatilor to
toți diriginții au studiat programele şcolare
colare în vigoare si alte
documente ajutatoare existente în portofoliul personal. Proiectarea şii elaborarea materialelor
didactice, a activităţilor cu părinţii
ţii
ii si extracurriculare au fost realizate.A fost întocmit
întocm tabelul nominal
cu profesorii diriginti în anul școlar
colar 2020
2020-2021.
2021. Au fost realizate modele de proiecte didactice, de fişe
fi
de lucru, stabilind descriptorii de performan
performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea
activitătilor extracurriculare s-auu desf
desfășurat conform planificării,
rii, corelând obiectivele curriculare cu
nevoile şi interesele elevilor.
Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală
Comisia pentru orar si asigurarea serviciului pe scoala a realizat pe parcursul anului
a
școlar 20202021 următoarele activități:
a realizat orarul şcolii
colii respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul
activităţii şcolare a elevilor:
corelând specificul spaţ
spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii
ăţii programate
progr
a se
desfăşura în aceste spaţii;
ţii;
corelând numărul
rul de să
săli disponibile pe schimburi şii intervale orare cu numărul
num
de
ore/clase programate;
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a distribuit orarul elevilor și profesorilor;
a afişat
at orarul claselor şi al cadrelor didactice;
a modificat orarul şcolii
colii când a fost cazul;
a organizat serviciul pe școal
școală al profesorilor în funcție de orarul școlii;
a rezolvat situațiile
iile de suplinire ale colegilor profesori absen
absenți.
Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educa
educaţionale
Comisia pentru încadrare şi salarizare 26
Comisia de receptie si inventariere anual
anuală a patrimoniului
Comisia pentru acordarea drepturilor copiilor cu CES
Comisia pentru monitorizarea not
notării ritmice, parcurgerea programei școlare și planificarea
tezelor
Comisia pentru gestionarea S.I.I.I.R
Comisia de monitorizare și acordare Burse profesionale
Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii
Comisiei pentru frecvență,
ță, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Pe parcursul anului scolar 2020-2021
2021, s-au desfasurat urmatoarele activitati :
Elaborarea documentatiei comisiei:planul managerial,planul de actiune.planul de masuri
privind inlaturarea absenteismului si combaterea abandonului scolar,planul operational
privind reducerea fenomenulu
fenomenuluii violentei in mediul scolar,analiza SWOT, planul de
imbunatatire,plan de masuri privind prevenirea abuzului si exploatarii sexuale asupra copiilor,
plan de desegregare,cauze ale absenteismului,proceduri privind combaterea fenomenului de
violenta in mediul scolar,fise de monitorizare a absenteismului si a cazurilor de violenta.
securitatea scolii,materiale informative.
S-au
au informat profesorii consilieri, cu privire la tematica de combatere a absenteismului si
violentei ;situatia disciplinara;
S-a intocmit o baza de date, pentru toti elevii scolii, privind situatia disciplinara
disciplinar (absente,
cazuri de violenta)
S-au
au monitorizat absentele elevilor care beneficiaza de ,,Bursa profesionala,,
În ceea ce priveşte situaţia
ia disciplinar
disciplinară a elevilor, in anul scolar 2020-2021nu
2021nu s-au înregistrat
abateri disciplinare grave.Cele
Cele mai multe sunt legate de absen
absenţele
ele nemotivate, care au determinat,
pe lângă rezultatele slabe la înv
învăţătură şi scăderea
derea notelor la purtare.Pentru descurajarea
absenteismului au fost iniţiate
iate o serie dde măsuri concrete, vizând în esenţă ocreş
creştere consecvenţei
aplicării
rii prevederilor regulamentare. Astfel dirigintii au pastrat o stansa legatura cu reprezentanti
legali ai elevilor in vederea confirmarii motivul pentru care elevul a absentat de la scoala.
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Deasemenea
easemenea parintii au fost informati permanent prin intermediul cartilor postale cu privire la
situatia disciplinara a elevilor .Cu toate acestea, num
numărul total şii normat de absenţe
absen (pe elev)
înregistrate a fost în continuare ridicat.
Absenteismul ridicat –fenomen
fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ
înv
învăţă
la această
dată,, este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, şii mai putin de factori de natură
natur
internă.. Astfel, un inventar minimal a acestor factori ar include
include:
1)Factori de natură externă:
a. Copii din familii monoparentale (situa
(situaţie întâlnită la aproximativ 20% dintre elevi)
b. Copii provenind din medii socio
socio-economice
economice dezavantajate, din familii a căror
că interes pentru
studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economicăă precară
precar (aproximativ
50% dintre elevi)
c. Copii cu probleme reale de ssănătate, temporare sau permanente, a căror
ror absenţă
absen de la şcoală
este justificată şii care depun eforturi pentru încheierea situa
situaţiei lor şcolare.
Acţiunea concertată asupra influenţ
influenţei
ei acestor factori, în special asupra celor de natură
natur internă aflaţi
sub controlul unităţii de învăţământ,
ăţământ, constituie priorit
priorităţii pe termen mediu şi
ş lung. Acţiunile
întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe
interesele acestuia, îmbunătăţirea
irea ofertei de activit
activităţi extraşcolare şii extracurriculare şi consecvenţă şi
seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare.

Clasă/Nivel de școlarizare
colarizare Număr total de
absențe
a IX-a înv. prof.sp.
4958
a X-a înv. prof.sp.
2247
a XI-a înv. prof.sp.
1897
a XII-a înv. prof.sp.
2335
Total înv.prof.sp
Înv.gimnazial Oradea
Înv.primar Salonta
Înv. gimnazial Salonta
Înv. primar Tinca
Înv. gimnazial Tinca
Clase integrate Beiuș

11437
1908
3172
2600
180
1423
288

Număr abențe
motivate
1536
679
546

Număr
ăr absențe
absen
nemotivate
3422
1568
1351

1696

639

4457
1046
1252
926
180
672
240

6980
862
1920
1674
751
48
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Înv.Liceal Oradea
Total abs./școală

371
21379

277

94

9050

12329
123
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Comisiile de la nivelul unităţ
unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de
constituire emise de directorul unităţ
unităţii de învăţământ.
mânt. În cadrul Comisiei de evaluare şi asigurare a
calităţii șii a Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei,
ei, a faptelor de corupţie
corupţ şi discriminării
în mediul şcolar şii promovarea interculturalit
interculturalităţii sunt cuprinşi şii reprezentanţi ai elevilor şi ai
părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor
ătorilor legali, nominaliza
nominalizaţi de consiliul şcolar
colar al elevilor,
elevilo respectiv
comitetul de părinţi.
Activitatea comisiilor din unitatea de înv
învăţământ şii documentele elaborate de membrii comisiei sunt
reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare
ționare a unităţii
unit
de
învăţământ. La nivelul unitatii au fost elaborate proceduri, privind func
funcţionarea
ionarea comisiilor în funcţie
func
de nevoile proprii.
IV. COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE
SI EXTRAȘCOLARE
IV. 1. Programul Naţional „Ș
Școala Altfel”
CALENDARUL DE DERULARE :
• perioada
oada de investigare a intereselor elevilor: 02.12 – 23.12.2020
• perioada de alcătuire
tuire a ofertei ""Şcoala altfel":15-19.02.2021
• perioada de desfăşurare
ăşurare a programului:19
programului:19-23.04.2021
• perioada de reflecţie/analiz
ţie/analiză a rezultatelor:26-30.04.2021
La ședințele cu părinții
ții de la sfâr
sfârșitul semestrului I, diriginții au investigat și au
consemnaîn procesele verbale propunerile acestora.
În perioada 02.12-23.12.2020,
23.12.2020, au fost aplicate chestionare unui eeșantion
șantion reprezentativ
deelevișipărinți,pentruaputeaidentificainteresele
i,pentruaputeaidentificaintereseleacestoraîncepriveșteorganizarea
teorganizarea de activități
activit
extracurriculare. Analiza chestionarelor a fostconsemnat
fostconsemnată în procesul verbal încheiat la
finalizarea acestui demers.
Obiective urmarite:
Dezvoltarea gustului pentru estetic
estetic-artistic
artistic prin observarea unor opere de artă;
Dezvoltarea capacit
capacității de comunicare asertivă prin experiențele
țele de socializare;
Sensibilizare fa
față de importanța conservării biodiversităţii
ăţii prin
activității de ecologizare și de observare a naturii înconjurătoare;
toare;
Exersarea coordon
coordonării/ motricităţii
ii fine a mâinilor prin confecționarea
confec
unor
obiecte;
Valorificarea în competi
competiție
ie a deprinderilor dobândite în activități
activităț sportive;
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Cultivarea respectului fa
față de reguli, parteneri șii adversari prin activități
activit
sportive;
Dezvoltarea abilit
abilităților de viață prin repetarea şii aplicarea regulilor de
comportament civilizat;
Dezvoltarea stă
stăpânirii de sine, a controlului emoțiilor,
iilor, prin activități
activit desfășurate

26

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA

Str. Ghe. Bariţiu nr. 9
Tel./fax: 0259 431459
e-mail:
mail: licspec1oradea@yahoo.com

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

IV. 2. Activităţi extraşcolare
şcolare şi extracurriculare
Proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific ccultural.
Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şii comunitar al elevilor,
în vederea diminuării
rii punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute
sc
scă
la purtare,
absenteism, violenţă verbală şşi fizică, etc
Formarea la elevi prin toate activit
activităţile instructiv - educative a unui comportament civilizat în
şcoală, familie şii societate având ca scop şii obiectiv responsabilizarea elevilor
Elaborarea de activităţii cu factorii decizionali locali şii cu familia, în vederea evitării
evit
abandonului şcolar,
colar, precum şşi pentru monitorizarea şii oferirea de consiliere elevilor proveniţi
proveni
din mediul familial dezorganizat sau mono
mono-parental.
Valorificarea educativă a manifest
manifestărilor organizate de şcoală.
Acţiuni
iuni pentru eliminarea discrimin
discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.
Dobândirea sentimentului de respect, în
înţelegere faţă de familie, şcoală,
şcoal
societate,
oameni,indiferent de poziţia
ţia social
socială, credinţă
Petrecerea în mod plăcut
cut a timpului liber (sport, bibliotec
bibliotecă, calculator).
Contribuţia la educaţia
ia artistică
artistică, moral- civică a elevilor
Să se implice resposabil în activit
activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în comportament
atitudine de respect faţă de mediu).
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Nr.crt Denumire activitate Forme de realizare
propusa
1.
“Roadele toamnei”
Expozitie cu “Cosul bogat al toamnei”
Colaj, ghicitori, prezentare PPT
Lampa lui Jack
Excursie virtuală în lumea poveștilor

Perioada
de Profesori coordonatori
desfasurare
Octombrie 2020
Sărăcuțț Lavinia, Bulzan Ioana, Purtan
Ramona, Ene Simion,
Si
Szabo Liliana,
Indrieșș Thea, Țigan Ioana, Chirila
Alexandra

2.

Octombrie

Bănicăă Dana, Spin Leontin, Cipleu
Liliana, Serte Georgia

3.

protejăm Educație
ie pentru ssănătate
Prevenirea pandemiilor
Sănătatea
tatea noastră și a celor din jur
Ziua educației
Prezentare filmule
filmulețe cu activități online

5 octombrie

Horaseck Rodica, Ciurba Anca,
Ticanețț Adriana, Praja Dorina, Balotă
Balot
Laura, Pentie Daniela, Petrila Otilia

4.
5.

Ziua alimentației
Prezentare PPT
Ziua orașului Oradea Prezentare PPT

Octombrie
Octombrie

6.

European Lanuage Prezentare PPT
Day
Acultă 15 minute de Accesare link, platforma Zoom
muzică clasică

Octombrie

Serte Georgia
Muse Valentina, Leș
Le Tudorel, Petrila
Otilia
Negruțț Diana

7.

Cum ne
sănătatea

Octombrie

Fazecașș Manuela, Zmole Corina,
Popovici
ici Camelia, Lăzău
L
Florin,
Lincar Grațiela,
Gra
Movilă Cornelia,
Cozma Anca, Brânda Florina, Tupița
Tupi
Corina
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8.

“Lumea basmelor”

9.

Stop violenței în
școală
Stop bullying
Inspectoratul
de
Poliție
Județean
Bihor
Biroul
Siguranță
Școlară
Ziua mondială a Prezentare PPT
Bunăvoinței
Ziua mondială a Salutul în diverse limbi, prezentare PPT
salutului,
Ziua toleranței
O lecție
ie de viață
viață, prezentare PPT

10.
11.
12.

Educatia prin si pentru cultura
Noiembrie 2020
Sa adopte o atitudine adecvata audierii
unui basm
Sa povesteasca cu cuvinte 29 secvente din
basmele audiate
udiate
Excursie virtuală la zoo
Muzică șii film în via
viața de zi cu zi
Prezentare filmule
filmulețe cu exemple negative Noiembrie
din școli
Cunoașterea
terea normelor de Securitate
privind situațiile
țiile de urgen
urgență
Reducerea riscului de implicare a elevilor
în fapte dre natur
natură antisocială
Preveniea abandonului în mediul școlar

Olteanu Elena, Levai Lacrima, Piscoi
Naomi, Bîci Indrieș Thea, Țigan
Ioana, Chirila Alexandra Ioana, Szabo
Liliana, Nadiș
Nadi Cristina

Horaseck Rodica, Ciurba Anca,
Ticanețț Adriana, Popovici Camelia,
Ene Simion, Nadiș
Nadi Cristina, Moldovan
Iulia, Indris Thea, Lincar Grațiela,
Gra
Tupițaa Corina, Movilă
Movil
Cornelia,
Chirila Alexandra, Țigan Ioana

13 noiembrie
Noiembrie
17 noiembrie

Balotăă Laura
Negruțț Diana
Ene Simion, Popovici
Pop
Camelia, Praja
Dorina, Nica Simona, Brânda Florina,
Tupițaa Corina, Bănică Dana, Spin
Leontin, Cipleu Liliana, Moldovan
Iulia
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13.

1 Decembrie 2020
“Traiasca Romania” Prezentarea unui material PPT
copiilor.
Aniversarea
Zilei Expozitie cu lucrarile copiilor
Nationale
a Implicarea elevilor în activit
activități în care să
cunoască datini și obiceiuri
Romaniei

14.

Ziua copilului
dizabilități

15.

Mosul iubit – Mos Poezii pentruu Mo
Moș Nicolae online
Nicolae!

16.

Decembrie 2020
“Vine , vine Mos Concert de colinde online
Să constientizeze semnificatia sarbatorilor
Craciun”
Craciunului
Să cunoasca și a pastreze traditiile si
obiceiurile de iarna
Magia sărbătorilor
ătorilor de iarn
iarnă
Sărbătorile
torile de iarn
iarnă,
Decembrie
Spectacol în farfurie Preparate de Cră
Crăciun
Tradiții
ii româneș
românești în bucătărie
Magia sărbătorilor
Magia Crăciunului
ăciunului în coafur
coafură și Decembrie
manichiură,
ă, online

17.
18.

cu Impreuna vom reusi!
3 Decembrie 2020
Oameni egali drepturi egale!
Creativitate la maxim!
Prezentarea unor filmule
filmulețe cu exemple de
elevi cu dizabilit
dizabilități care s-au integrat în
colectivul clasei.
6 Decembrie 2020

Muse Valentina, Praja Dorina, Leș
Le
Tudorel, Nadiș
Nadi Cristina
Indrieșș Paul, Erdeli Dana, Indrieș
Thea, Țigan Ioana, Chirila Alexandra,
Nica Simona, Brânda Florina,
Flori
Tupița
Corina, Pentie Daniela
Cozma Anca, Togor Oana, Horaseck
Rodica, , Ciurba Anca, Ticaneț
Ticane
Adriana, Popovici Camelia, Indrieș
Thea, Țigan Ioana, Chirila Alexandra,
Nica Simona, Brânda Florina, Tupița
Tupi
Corina, Pentie Daniela
Lincar Grațiela,
Gra
Brisc Teodora, Indrieș
Thea, Țigan Ioana, Chirila Alexandra
Szabo Liliana, Negruț
Negru Diana, Leș
Tudorel, Indrieș Thea, Țigan Ioana,
Chirila Alexandra, Manea Florentina,
Bănicăă Dana, Spin Leontin, Cipleu
Liliana
Muse Valentina, Serte Georgia
Praja Dorina, Petrila Otilia
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19.

Prezentare PPT

21.

Ziua internațională a
Solidarității
Oamenilor
Lecții de viațăantidrog
Ministerul afacerilor
externe
Agenția Antidrog,
Centrul
de
Prevenire, Evaluare
și
Consiliere
Antidrog Bihor
Universul
Eminescian

22.

Mica Unire

Prezentare PPT
Hai să dăm
m mână cu mână

23.

De dragobete iubește Confecționare
ionare felic
felicitări
românește

24.

Activități
antibullying
Inspectoratul
de
Județean
Poliție

20.

20 decembrie

Balotăă Laura

Prezentare PPT, vizionare filmule
filmulețe, Activități
discuții libere
săptămânale
Sensibilizarea tinerilor în ceea ce prive
privește
fenomenul consumului de droguri,
prevenirea și combaterea consumului de
droguri, lărgirea
rgirea orizontului de comunicare
și susținerea
inerea tinerilor în lupta cu drogurile

Tupiță
ță Corina, Balotă
Balot Laura, Fazecaș
Manuela, Popovici Camelia, Nica
Simona, Borbely Dana

Ziua marelui poet
Concurs de poezii

Corina
Tupi
Tupița,
Nica
Simona,
Moldovan Iulia, Popovici Camelia,
Marchișș Anamaria, Ene Simion, Varga
Csilla
Corina
Tupi
Tupița,
Nica
Simona,
Moldovan Iulia, Popovici Camelia,
Marchișș Anamaria, Indrieș
Indrie Thea,
Chirila Alexandra, Tigan Ioana
Corina Tupița,
Tupi Nica Simona, Popovici
Camelia, Moldovan Iulia, Marchiș
Marchi
Anamaria, Varga Csilla
Corina Tupița,
Tupi
Popovici Camelia,
Movilăă Cornelia, Crainic Geanina,
Serte Georgia, Calău
Cal
Ramona, Nica
Simona, Bobiș
Bobi Ramona, Niculescu

Mihai

Eminescu 15 ianuarie

24 ianuarie

24 februarie

Februarie – iunie
Prezentare PPT , filmule
filmulețe, discuții libere
Informarea
rmarea elevilor asupra bullyingului și
conștientizarea
tientizarea efectelor acestuia
Promovarea dialogului și a comunicării
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Bihor
Biroul
Școlară

între elevi
Siguranță

25.

Mărțișor

Confecționare
ionare m
mărțișoare prin metoda Martie
quilling, concurs poezii, prim
primăvara în
bucătărie

26.

Ziua Europei

Prezentare PPT, Confec
Confecționare steaguri

27.

Apa izvor de viață

28.

Ora de net

Prezentare PPT, Promovarea leg
legăturii Mai
dintre om și natur
natură
Beneficiile și capcanele internetului
Activități lunare

29.

Ziua Pământului

Prezentare PPT

30.

Învăț să comunic Activității de terapie
asertiv
Te iubesc MAMA
Confecționare
ionare felicit
felicitări și mărțișoare

31.
32.

9 mai

Otilia, Muse Valentina, Todică
Todic
Marcela, Bronț-Hoffman
Bron
Viorica,
Manea Florentina, Bănică
B
Dana,
Borbely Dana, Praja Dorina, Petrila
Otilia, Ciurba Anca, Ticaneț
Ticane Adriana,
Zmole Coria, Leș
Le Tudorel, Lăzău
Florin, Nadiș
Nadi Cristina
Corina Tupița,
Tupi Nica Simona, Marchiș
Anamaria, Ene Simion, Varga Csilla,
Indrieșș Thea, Chirila Alexandra, Țigan
Ioana, Serte Georgia
Corina Tupița,
Tupi Brânda Florina, Crainic
Geanina, Movilă
Movil
Cornelia, Nica
Simona
Corina Tipița,
Tipi Nica Simona
Corina Tupița
Tupi

22 aprilie

Corina Tupița
Tupi

Iunie

Nica Simona

1-8 Martie

Nica Simona, Varga Csilla

Încondeere oua de Pictură pe ouă
ouă, Promovarea tradițiilor Mai
Paște
pascale

Serte Georgia, Marchiș
Marchi Anamaria,
Indrieșș Thea, Varag Csilla, Chirila
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Alexandra, Țigan Ioana
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ziua copilului

Prezentare PPT drepturile și obligațiile 1 iunie
copilului, jocuri cu mingea în aer liber
Ziua internațională a Prezentare PPT
Aprilie
romilor
A sosit vacanța!
Serbare de sfârșșit de an școlar
Iunie
Sărbătorile
primăverii
Săptămâna
meseriilor
Călătorie virtuală în
lumea muzeelor
Noi suntem o familie

Concurs local de desene,

Martie

Marchișș Anamaria, Varga Csilla
Ene Simion
Indrieșș Thea, Chirila Alexandra, Țigan
Ioana
Varga Csilla

Creșterea
terea numă
numărului de absolvenți de Mai
gimnaziu care să aleagă liceele tehologice,
Activitate biblotec
biblotecă
Martie

Serte Georgia, Tupița
Tupi Corina

Activitate biblotec
biblotecă

Aprilie

Ostafiev Angela

Mai

Ostafiev Angela

Iunie

Ostafiev Angela

Dascăli minunați în Activitate biblotec
biblotecă
literature română
Glorie
și Activitate biblotec
biblotecă
recunoștință eroilor
neamului

Ostafiev Angela
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IV. 3. Parteneriate şi proiecte naţionale
ionale - judeţene – locale
PARTENERIATE:
Casa Corpului Didactic,prin participarea profesorilor la diferite cursuri de perfectionare in cadrul diferitelor proiecte
Directia
rectia Generala de Protectie a Copilului,
Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca(ANOFM),
Agentia Nationala Antidrog,
Politia Romana
Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai
Centrul Scolar de Educati Incluziva Orizont
Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul
Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Sibiu
Liceul Tehnologic Gheorghe Athanasiu Timisoara
Centru de educatie incluziva Sighetul Marmatiei
Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca
Liceul Tehnologic nr 1 Salonta
Parteneriate cu agentii economici
SC VINOTERRA SRL
SC FLORA SRL
SALON COAFURĂ IGIENA
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I.I.PRALA G MARIUS ADRIAN
SC LAURA CONSTRUCT SRL

PROIECTE:
Nr.
Crt.
1.

2.
3.

4.
5.

Denumirea instituției

Denumirea proiectului/programului

Obiectivele proiectului/programului

Liceul Tehnologic
Special Nr. 1, Oradea

Proiectul educativ “O școală
fără violen
violență”, resp. prof.
Popovici Camelia, Moldovan
Iulia

Întelegerea corespondenței
ței dintre comportamentul
violent și delicvența juvenilă
Conștientizarea faptului căă un comportament
indezirabil
bil se poate transforma, cu ajutor într-unul
într
pozitiv
Înțelegerea
elegerea rolului comunicării în rezolvarea
conflictelor
Promovarea tradiţiilor
iilor în rândul elevilor

Proiect educativ cultural
cultural-artistic “
Moștenirea
ștenirea cultural
culturală a neamului
românesc”
românesc”, resp. prof. Brânda Florina
Liceul Tehnologic
Proiect de prevenire a consumului de
Special Nr. 1, Oradea în droguri şi comportamente
colaborare cu MAI,
dezadaptative sociale, „Lecții de viață
Antidrog – Centrul de
”, respons.
pons. Axinte Bogdan, Tupi
Tupiţa
prevenire
Corina, Balota Laura
Liceul Tehnologic
Proiect educativ “ Apa izvor de
Special Nr. 1, Oradea în viață”,, resp. prof. Brânda Florina
Liceul Tehnologic
Proiect educative “ 8 martie ziua
Special Nr. 1, Oradea în mamei”,, resp. prof. Brânda Florina
Liceul Tehnologic
Special Nr. 1, Oradea

Prevenirea consumului de droguri, responsabilizarea
tinerilor aflaţi în situaţie
ie de risc

Promovarea legăturii
turii dintre om și natură
Comenorarea persoanelor importante din viața
via nostră
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6.

Liceul Tehnologic
Proiect
oiect na
național “ ABC-ul emoțiilor”,
Special Nr. 1, Oradea în resp. prof. Brânda Florina

Formarea șii consolidarea abilităților
abilit
emoționale,
abilităților
ilor de comunicare asertivă,
asertiv gestionarea
emoțiilor
iilor negative, abilitatea de a face față
fa presiunilor
grupului șii de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare
sănătoasă.

În funcție de scenariul de funcționare
ionare a unit
unității de învățământ, pentru perevenirea îmbolnărilor
rilor cu SARS Cov2, activitățile
activit
s-au
desfășurat atât în mediul online, cât șii cu prezen
prezență fizică. Întregul colectiv de diriginţi a organizat activităţi
ăţi şcolare
ş
şi extraşcolare care
au avut ca scop afirmarea personalităţii
ii elevului în plan şcolar şi comunitar.
Activitatea educativă şcolară şii extraşcolar
extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile
activit
desfăşurate fiind
tratate cu seriozitate şi implicând un număr
ăr mare de elevi
eleviși cadre didactice. Îndrumarea șii informarea elevilor şi părinţilor acestora în
vederea unei orientări socioprofesionale şii integr
integrări sociale optime s-aa concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor
de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. În permanen
permanență pe parcursul derulării activităților s-aa avut în vedere promovarea
p
voluntariatului
în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, iintegrarea elevilor cu C.E.S. șii implicarea familiei în activitățile
activit
extrașcolare chiar șii în mediul online pentru o socializare și comunicare cât mai constructivă și benefică pentru elevii noștrii.
no
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V. REZULTATELE ŞCOLARE
COLARE
V.1. Evaluarea internă (frecven
(frecvență, promovabilitate, situații
ii speciale, rezultate)
SITUAŢIA
IA FRECVEN
FRECVENŢEI AN SCOLAR 2020-2021
6802
6331

4301
3940
TOTAL ABSENTE

3158

2844
ABSENTE MOTIVATE

2376
1772

1875

984
391203
PRIMAR

GIMNAZIAL

IX

X

XI

SPP

Situatia privind promovabilitatea pe nivele de invatamant an scolar 2020
20-2021

V.2. Evaluarea externă:
ă: Evaluarea Na
Națională, Admiterea în liceu,
eu, Examenul de
bacalaureat
Promovabilitatea la examenele de certificare a competentelor profesionale a fost de 100%,la
nivel 3 de calificare.

38

MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA

Str. Ghe. Bariţiu nr. 9
Tel./fax: 0259 431459
e-mail:
mail: licspec1oradea@yahoo.com
REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII
CALIFIC
PROFESIONALE
PENTRU ABSOLVENȚII
ABSOLVEN
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
SESIUNEA IULIE 2021
Număr candidaţi
Înscrişi

Feminin

Total

Feminin

Total

Feminin

Total

Feminin

Total

Feminin

TOTAL

Feminin

TOTAL

Feminin

TOTAL

Feminin

2

Liceul Tehnologic Cofetar Special Nr. 1

TOTAL

Liceul Tehnologic
Special Nr. 1

Satisfăcător

Eliminaţi din
examen

Feminin

1

Excelent

Neprezentaţi

TOTAL

Calificarea
profesională

Respinș
Respinși

din care cu calificativ
Foarte Bine
Bine

Feminin

Unitatea de
învățământ

Admişi

TOTAL

Nr.crt.

Prezenţi

12

8

12

8

12

8

2

1

8

6

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

7

1

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic
construcţii
Special Nr. 1

7

0

7

0

7

0

2

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Tâmplar
Special Nr. 1

7

0

7

0

7

0

2

0

1

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7

6

7

6

7

6

3

3

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

0

9

0

0

0

5

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

7

3

7

3

0

0

1

0

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

56

24

56

24

56

24

10

5

25

15

19

3

2

1

0

0

0

0

0

0

Bucătar

patiser

Lăcătuş

3

metalice şi
utilaj tehnologic

4

5

6

7

universal
Frizer-coaforLiceul Tehnologic
manichiurist Special Nr. 1
pedichiurist
Zugrav,
Liceul Tehnologic ipsosar,
vopsitor,
Special Nr. 1
tapetar
Liceul Tehnologic
Special Nr. 1
TOTAL
GENERAL
CENTRU DE
EXAMEN

Horticultor

V.3. Olimpiade șii Concursuri şcolare
Concursuri scolare:
1. Concursregional - ,, Meseria cale spre succes,,- aria curriculara tehnologii, Premiul special
2. Concurs județean- ,,Lumea mea, lumea copilariei,,, Premiul I
3. Concurs interjudețean
ean Infothnica
Infothnica- Premiul I
4. Concurs județean ,, Viața îți
ți apar
aparține,,- Mențiune
5. Concurs ,, Science4You,, editia VII, Pre
Premiu de originalitate
6. Concurs Național
ional cu participare interna
internațională ,, The harmony of nature,,- Premiul II, premiul
III
7. Concurs Național ,,Științaa ca joac
joacă,,- Mențiune
8. Concurs local,, Sărbătorile
torile prim
primăverii- Premiul III
9. Concurs regional de creație
ie plastic
plastică ,, Culorile copilăriei, Premiul III
10. Concurs local de arte vizuale ,, S
Sărbătorile primăverii,,- Premiul III
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VI. RESURSE FINANCIARE Ş
ŞI MATERIALE
VI.1. Resurse financiare: Buget local, Autofinanţate, Bugetul de stat
ar al managementului financiar pe parcursul an scolar 2020
20 -2021 a fost
Obiectivul prioritar
identificarea şii valorificarea tuturor posibilit
posibilităţilor de asigurare şii modernizare a bazei tehnicotehnico
didactice specifică domeniilor de formare a institu
instituţiei de învăţământ.
mânt. Având în vedere
ved
situaţia
economică şi financiară la nivel na
naţional pe lângă finanţarea de bază a unităţii
ăţii asigurată
asigurat conform
legii de la bugetul local s-au
au identificat şi utilizat resurse financiare obţinute
inute din desfăşurarea
desf
activităţilor autofinanţate
ate pentru a se asi
asigura funcţionarea normală a instituţiei.
În selectarea obiectivelor compartimentului ss-aa avut în vedere în primul rând sporirea
performanţei managementului
lui financiar
financiar–contabil din punctde
tde vedere al economicităţii
economicit
(minimizarea costului resurselor alocate
alocate-umane, materiale, financiare-pentru
pentru atingerea
rezultatelor estimate), eficacităţii
ăţii
ii (gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare
activitate şii rezultatul efectiv ob
obţinut) şi eficienţei
ei (maximizarea rezultatelor în raport cu
resursele alocate) precum şii optimizarea climatului de munc
muncă în cadrul compartimentului.
Pentru anul scolar 2020-2021
2021 ss-au îndeplinit condiţiile pentru obţinerea
inerea autorizaţiilor de
funcţionare prevăzute
zute de legislaţie
legislaţie.
Bugetul s-aa proiectat pornind de la necesarul estimat de fiecare
re compartiment de activitate:
catedre didactice, servicii (administrativ, secreta
secretariat, bibliotecă,).
Finanțarea
area institutiei a fost facuta de catre Consiliul
iul Judetean Bihor/Inspectoratul Scolar
Judetean Bihor pe urmatoarele cheltuieli :
- cheltuieli de personal- 10.400.240 lei
- cheltuieli materiale – 764.783 lei dupa cum urmeaza : hrana - 679102 lei, obiecte de
inventar – 18.393, lucrari de reparatii curente si capitale 535.000 lei. S-au
au asigurat fonduri
pentru pregatirea profesionala
sionala a personalului in valoare de 15.683 lei ,
S-au realizat fonduri extrabugetare în sum
sumă de 19.000 lei constând in activitati de autofinantare
auto
si realizari de venituri.S-au
au alocat banii pentru bursa profesionala in valoare de suma de
340.229 lei
diri, laboratoare etc.
VI. 2. Resurse materiale: clădiri,
Școala functionează cu 27 Săli
li de clas
clasă dotate cu lumină electrică, încalzire
ncalzire centrală,
central parchet,
mobilier ergonomic. Dispunem de asemenea de doua cabin
cabinete
ete de informatică
informatic dotate cu
calculatoare din caree 25 de ultima gene
generatie, cu conectare la internet.
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Atelierele școlare/Laboratoare in numar de 16 dotate corespunzatorr pentru domeniile:Turism
domeniile
și
alimentatie,Estetica și îngrijirea
ngrijirea corpului uman, Indust
Industrie textilă,Agricultur
,Agricultură, Prelucrarea
lemnului, Mecanică, Construcții.
ii. Internatul școlii cazează 150 de elevi proveniți
proveni din centrele de
plasament șii din familii. Cantina scolii cu capacitate de 200 locuri asigur
asigură micul dejun,
dejun prânzulși
cina.

VII. RELAŢII
II COMUNITARE ŞI PARTENERIATE: RELAȚIA ȘCOAL
COALĂ-FAMILIE,
COLABORĂRI,
RI, PARTENERIATE ŞI PROIECTE
Întregul colectiv de diriginţi
ţi a organizat activit
activităţi şcolare şi extraşcolare
colare care au avut ca scop
afirmarea personalităţii
ii elevului în plan şcolar şi comunitar.
Au fost stabilite relaţiile
ţiile interpersonale (diriginte
(diriginte-elev, conducere-diriginti,
diriginti, profesoriprofesori
părinţi, profesori-profesori
profesori etc.) care ssă favorizeze crearea unui climat educaţional
educa
deschis,
stimulativ, s-au
au dezvoltarea relaţ
relaţiei profesori-elevi-părinţii realizate prin intermediul activităţilor
activit
extraşcolare. Comunicarea
ea intre diriginti şi părinţi se realizează atât în cadrul şedinţelor cu
părinţii
ii organizate semestrial, sau în cadrul întâlnirilor lunare cu ppărinţii
ţii prin care să
s se
stabilească o stânsă relaţie şcoală
coală- familie – comunitate.
Întreaga activitatea de coor
coordonare a proiectelor șii programelor educative a urmărit,
urm
în
principal, creșterea
terea prestigiului șși calității activității școlii noastre prin acțiunile
țiunile desfășurate
desf
cu
elevii șii profesorii, prin parteneriatele cu inspectoratul școlar șii cu reprezentanți
reprezentanț ai comunității
locale.
Activitatea educativăă şcolar
şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-aa bazat pe o bună
bun
comunicare, activităţile desfăşurate
ăşurate fiind tratate cu seriozitate şii implicând un număr
num mare de
elevișii cadre didactice. Îndrumarea și informarea elevilor şi părinţilor
ilor acestora în vederea unei
orientări socioprofesionale şi integr
integrări sociale optime s-aa concretizat în cuprinderea unor teme
specifice în cadrul orelor de dirigen
dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.
VIII. CONCLUZII -ANALIZA
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

Stilul managerial
anagerial cooperant, constructiv, flexibil, management în
n dezvoltare la nivelul
echipei, responsabilitate șii transparen
transparențăîn luarea deciziilor;
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Buna pregătire
tire metodică şi de specialitate a cadrelor didactice; şcoala
coala beneficiază
beneficiaz de
personal didactic calificat;
Circuit informaţional
ional optimizat ;
Bază materială conformăă cu nevoile procesului instructiv educative;
Acordarea de şanse
anse egale tuturor elevilor
elevilor;
Personal didactic auxiliar şşi nedidactic calificat;
Participarea profesorilor la cursurile de perfec
perfecționare
re la nivel local,national ;
Realizarea de venituri din autofinan
autofinanțate prin închirierea de spatii;
Existențaa unei baze de date privind popula
populația şcolară,, cadrele didactice, normarea,
mişcările
rile de personal, examene, documente şi situații contabile etc.;
A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative
instructiv
si
administrativ-financiare;
Asigurarea de consiliere psihologic
psihologicăși asistență socială a elevilor șii parintilor ;
Desfașurarea unor activităăți extracurriculare atractive și eficiente șii popularizarea
lor in presa locala;
Derularea unui numărr mare de proiecte educa
educaţionale (cu Poliţia,
ia, Jandarmeria, Centrul de
prevenire, Evaluare şii Consiliere Antidrog, Direc
Direcţia de Sănătate Publică,, Biblioteca judeţeană,
jude
care vizează securitatea elevilor
vilor în şcoală şi în afara ei, prevenirea şii combaterea delincvenţei
delincven
juvenile, traficului şii consumului de droguri, alcool, traficului de fiin
fiinţe umane;
Colaborarea
olaborarea cu structurile specializate al I.S.J,Consiliul Judetean Bihor, Departamentul
de Protectia Copilului Bihor
PUNCTE SLABE

Colaborarea şcoală –agenţ
agenţi economici
Existenta unui numar de cadre didactice suplinitoare, ceea ce produce un anumit grad de
discontinuitate a procesului de invatamant (clase Tinca ,Salonta, Beius)
Recompensele pentru activit
activitati de exceptie sunt puțin
in stimulative, scoala neavând
neav
resursele financiare disponibile necesare,
Neimplicarea corespunzatoare a ppărinților în educarea propriilor copii
Absenteismul mare în rândul elevilor,
Dificultăţii în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de
absenteism şcolar
colar la clasele din înv
învăţământul obligatoriu;
Lacune serioase ale elevilor la obiectele de baz
bază acumulate în şcoala generală:
general dificultăţi
în efectuarea calculelor matematice simple, aplicarea regulilor de oortografie
rtografie şi punctuaţie,
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modalitatea de exprimare; programa înc
încărcată la clasa a IX-aa nu permite o recuperare în
timp util a lacunelor din clasele V –VIII
Înregistrarea
nregistrarea regresului la invatatura a unor elevi cu cerinte educative special datorita
evoluției afectiunilor.
Numărul
rul mare de elevi proveni
proveniţi din familii defavorizate socio-economic
economic;
Dezinteresul părinţilor
ilor în educa
educaţia elevilor, neparticiparea acestora la şedinţele
şedin
cu părinţii,
la acţiunile şcolii
colii cu diferite ocazii)
OPORTUNITATI
Disponibilitate pentru
ru procesul instructiv educativ a cadrelor didactice
didactice;
Recunoașterea europeanăă a diplomelor oferite prin specializările
rile existente în școală
determină de creșterea
terea cererii de for
forță de muncă;
Acesul nemijlocit a cadrelor didactice la informatii de actualitate prin mijloace moderne;
moderne
Posibilitatea unui schimb real de experien
experiență prin colaboarea cu alte cadre didactice din
țara și străinătate;
Posibilitatea obținerii
inerii de finan
finanțare prin proiecte şi programme ;
Politica
olitica de finantare pe baza unor proiecte si program
programee a Uniunii Europene;
Europene
Parteneriate cu instituții
ii ale autorit
autorităților locale și cu agenții economici.
AMENINŢĂRI
Starea economicășii social
socială modestă a majorității
ii familiilor din care provin elevii
determină o slabă preocupare pentru progresul școlar și pentru nevoile de dezvoltare ale
elevilor.
Cadru legal nestimulativ pentru colaborarea dintre unit
unitățile şcolare
colare si agenții
agen economici;
Slaba motivare financiară a cadrelor didactice pentru implicarea în alte activităţi
activit
educative;
Dezinteresul părinţilor
ilor faţă de şcoală, slaba lor implicare în activităţile
ile şcolii ;
Nivelul de trai scăzut
zut determin
determină elevii ciclului superior sa abandoneze scoala pentru a se
incadra si a sprijini material familia
Micșorarea numărului
rului de clase/ a popula
populației scolare determină pericolul restrângerii.
re

DIRECTOR,
Prof. Alina VESE

DIRECTOR ADJUNCT,
prof. Alexandra MICULA
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