COLEGIUL NAŢIONAL “GEORGE COŞBUC”
NĂSĂUD
Nr. 2443 din 09.10.2018
Avizat în ședința de Consiliu de Administraţie al C.N. “George Coșbuc“ din data de 09.10.2018

Raportul activităţii desfăşurate în semestrul II

an şcolar 2017 -2018
1. Structura semestrului II 



conform Ordinul ministrului educației și cercetării științifice
nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018.

Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018;
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 31 martie 2018 – marți, 10 aprilie 2018
Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018

2. Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură şi starea disciplinară;
Statistica privind rezultatele la Examenele Naționale și Admitere
în învățământul liceal
Statistica cuprinzând rezultatele la învăţătură şi starea disciplinară, precum şi
mişcarea elevilor (anexa 1);
Învățământ primar – situația școlară

Învățământ primar – situația școlară după examenul de corigență
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Învățământ gimnazial – situația școlară

Învățământ gimnazial – situația școlară după examenul de corigență

Învățământ gimnazial – situația școlară după media de absolvire
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Învățământ liceal – rezultate la învățătură
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Rezultate la învățătură – situație pe unitate
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Statistica privind rezultatele la examenele naționale și admitere în învățământul
liceal (anexa 2);
Examenul de Evaluare Națională – 2018

Situația candidaților la examenul de bacalaureat

Situația candidaților la examenul de bacalaureat – reprezentare grafică
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Starea disciplinară a elevilor - situație pe unitate
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3. Managementul curriculum-ului
Activitatea desfăşurată în al doilea semestru a avut la bază proiectul propus de
Consiliul de Administraţie şi aprobat de Consiliul Profesoral.

 S-a urmărit asigurarea calităţii educaţiei, a modului în care s-a planificat și s-a realizat
activitatea la nivelul colectivelor metodice şi a fiecărui cadru didactic în parte,
parcurgerea ritmică a materiei, evaluarea elevilor şi desfăşurarea lucrărilor semestriale,
aspecte care s-au desfăşurat în bune condiţii.

 S-au întocmit rapoarte de analiză a activităţii desfăşurate pe parcursul semestrului I, din
anul şcolar 2017-2018, atât la nivelul catedrelor, cât şi al unităţii şcolare;

 Documentele de planificare şi proiectare didactică pentru semestrul al doilea au fost
întocmite în mod corespunzător,în concordanţă cu curriculum naţional şi cu programele
şcolare.

 La nivelul catedrelor s-au desfăşurat activităţi de pregătire a elevilor capabili de
performanţă. La nivelul şcolii au fost obţinute 7 premii și mențiuni la etapele naționale
ale olimpiadelor și concursurilor școlare, doar 4 dintre ele fiind recunoscute oficial în
statistica județeană (un premiu I-concurs nefinanțat; două premii II - concursuri
nefinanțate; un premiu II - concurs finanțat și 3 mențiuni-concursuri finanțate), 88 de
premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare pe discipline etapa județeană (15 locuri I, 12
locuri II, 10 locuri III şi 51 mențiuni) și două locuri I și o mențiune la etapa județeană
(echipe sportive) (anexa 3)
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATELE ELEVILOR LA
OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
OLIMPIADA - FAZA JUDEŢEANĂ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele şi prenumele
Ivanciuc Ovidiu
Ţanc Nicoleta
Pop Cristina Natalia
Mihalka Maria
Domide Lăcrimioara
Buzilă Alexandra

Clasa
XS
XI
IX
X
XI
VI

Profesor la clasa
Şchiopu Elisabeta
Suciu Mircea
Harapaşcu Sofia
Suciu Cristina
Suciu Cristina
Harapaşcu Sofia
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Disciplina

Premiul

Biologie
Istorie
OLLR
OLLR
OLLR

I
I
I
I
I
I

Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”
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7.

Tănasă-Foşlui Teodora

X

Suciu Cristina

Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”

I

8.
9.

Igna Alexandra Andreea
Domide Lăcrimioara
Domide Lăcrimioara

IX
XI
XI

Burdeţi Paula
Coc Dorel
Duca Mariana

Geografie
Psihologie
Psihologia
vârstelor
Religie
Matematică
Matematică „A.
Haimovici”
Olimpiada de
Informatică
Concursul Next
Generation
Biologie
Istorie
OLLR
OLLR
Geografie
Filosofie
Religie
Limba Engleză
Limba Engleză
Matematică „A.
Haimovici”
Matematică „A.
Haimovici”
Sesiunea de
referate și
comunicări
științifice – Istorie
Biologie
Biologie
OLLR
Geografie
Religie
Limba Engleză
Matematică „A.
Haimovici”
Olimpiada de
Tehn. Informației
Concursul Next
Generation
Sesiunea de
referate și
comunicări
științifice - istorie
Biologie
Istorie
Istorie

I
I
I

10.

11. Nicoară Petrică Marian
12. Tîrlişan Paul Petru
Pop Elvin Liviu
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

XI
XI
XI S

Filimon Bogdana
Ioviţă Edith
Cârcu Anca

Tîrlișan Ioan Paul Petru

XI

Lazăr Marius

Deac Alexandra

X

Harapașcu Sofia

Oniţa Ionela
Sidor Iulia
Buzilă Alexandra
Oniga Cristina
Svinţiu Gabriel
Pop Ioan
Bulz Ana Florina
Venczel Victor
Oancea Gligor Dan
Manga Gabriela

XS
XI
VI
X
IX
XII
IX
IX
XII
IX S

Şchiopu Elisabeta
Suciu Mircea
Harapaşcu Sofia
Harapaşcu Sofia
Burdeţi Paula
Coc Dorel
Pop Maria
Berceni Camelia
Costea Simona
Urs Mihaela

Magdea Adelina Elena

XI S

Cârcu Anca

Oniga Cristina

XC

Suciu Mircea

Isip Aurel
Păvăloaie Nicolae
Chiorean Giorgiana
Petrican Florin Daniel
Ignat Anamaria
Mureșan Paul
Doci Petru

XS
IX S
IX
XI
XI
XII
XI S

Şchiopu Elisabeta
Şchiopu Elisabeta
Sermeşan Gabriela
Ficior Iulia
Pop Maria
Costea Simona
Cârcu Anca

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Iuga Ciprian

IX

Lazăr Ludovica

Oniga Cristina

X

Harapașcu Sofia

Varvari Silviu

X

Suciu Sorin

37.
38. Damian Iulia
39. Tomi Marco Paul
40. Morariu Andrei

IX S
IX
IX

Şchiopu Elisabeta
Vaida Floare
Vaida Floare
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I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Menţiune
Menţiune
Menţiune
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Varvari Silviu Dumitru
Anton Ancuţa
Linul Niculina
Pop Ema-Nicola
Deac Alexandra
Muşină Maria
Pupeză Sanda
Tănase-Foşlui Teodora
Ciobanu Adela
Horătău Mihaela
50.
Veronica
51. Neamţi Oana
52. Simionese Maria
Buraciuc Ema
53.

X
XI
VI
IX
X
X
X
X
XI
XI

Suciu Sorin
Suciu Mircea
Harapaşcu Sofia
Sermeşan Gabriela
Harapaşcu Sofia
Suciu Cristina
Suciu Cristina
Suciu Cristina
Suciu Cristina
Harapaşcu Sofia

Istorie
Istorie
OLLR
OLLR
OLLR
OLLR
OLLR
OLLR
OLLR
OLLR

Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune

XI
XII
V

Suciu Cristina
Chira Daniela
Suciu Cristina
Ioviţă Edith

OLLR
OLLR

Menţiune
Menţiune
Menţiune

Linul Niculina Ionela

VI

Harapaşcu Sofia
Urs Mihaela

Iuga Ciprian

IX

Harapaşcu Sofia
Ioviţă Edith

56. Mihalka Maria

X

Suciu Cristina

57. Urs Alexandra

X

Suciu Cristina

58. Cosma Alexandra

IX

Sermeşan Gabriela

59. Sidor Iulia

XI

Frijan Maria

60. Cuciurean Grigore
61. Hoza Iulia Veronica
Hădărău Bianca
62.
Ramona
63. Buzilă Alexandra
64. Nati Marius
65. Alexi Cosmin
66. Căldărea Ciprian
67. Țeran Ada
68. Urs Alexandra
69. Scuturici Vlad
70. Mocanu Laura
Dumitru Tania
71.

IX
X
XI

Ficior Iulia
Burdeţi Paula
Călugăru Ioana

VI
XI
XI
IV
X
X
IX
X
IX S

Haitonic Ana
Haitonic Ioan
Haitonic Ioan
Martin Carmen
Costea Simona
Costea Simona
Ioviţă Edith
Urs Mihaela
Urs Mihaela

Leah Andreea Mădălina

IX S

Urs Mihaela

Jarda Maria Ionela

IX P

Ioviţă Edith

Cira Aurica

XS

Romocea Mariana

Mureșan Florica Ionela

XI S

Cârcu Anca

54.
55.

72.
73.
74.
75.
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Olimpiada de
lingvistică „Solomon
Marcus”
Olimpiada de
lingvistică „Solomon
Marcus”
Olimpiada de
lingvistică „Solomon
Marcus”
Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”
Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”
Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”
Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viaţă”

Geografie
Geografie
Managementul
clasei
Fizică
Fizică
Fizică
Matematică
Limba Engleză
Limba Engleză
Matematică
Matematică
Matematică „A.
Haimovici”
Matematică „A.
Haimovici”
Matematică „A.
Haimovici”
Matematică „A.
Haimovici”
Matematică „A.
Haimovici”

Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
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76.
77.
78.
79.
80.
81.

Buzilă Nicole

V

Burdeţi Paula

Păvăloaie Nicolae Florin
Vintilă Mihai Nicolae
Scuturici Georgeta Elena
Mîti Andrei Ştefan
Sandu Doina
Străjeru Alina

IX
IX
IX
XI
XI
IX

Stupar Ana

IX
XI
X

Moldovan Vasile
Moldovan Vasile
Moldovan Vasile
Moldovan Vasile
Vîju Steluţa
Haitonic Ana
Vîju Steluța
Catarig Simona
Haitonic Ana
Vîju Steluța
Catarig Simona
Suciu Sorin
Lazăr Ludovica

Cira Aurica

X

Lazăr Ludovica

Păvăloaie Nicolae Florin

IX

Moldovan Vasile

Gherghei Georgeta

XI

Marian Monica

82.
83.
84. Nicoară Petrică Marian
Bulz Gabriela
85.
86.
87.
88.

Concursul
judeţean „TERRA”
Chimie
Chimie
Chimie
Chimie
Chimie
Științe pentru
junuiri ”FizicăChimie-Biologie”
Științe pentru
junuiri ”FizicăChimie-Biologie”
Istorie
Olimpiada de
Tehn. Informației
Olimpiada de
Tehn. Informației
Concursul Științe
pentru juniori
Concursul Fizica
explică ce se
întâmplă

Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Mențiune
Premiul
Special

CONCURSURI INTERJUDEȚENE
Nr.
crt.

Profesor la
clasa

Numele şi
prenumele

Clasa

Tîrlişan Paul Petru

XI

Ioviţă Edith

Tîrlişan Paul Petru

XI

Ioviţă Edith

Tîrlişan Paul Petru

XI

Ioviţă Edith

Bachiș Ovidiu
Sermeșan
Alexandru
Buzilă Alexandra
Bachiș Ovidiu
Linul Niculina
Deac Alexandra
Nechiti Ana
Tîrlişan Paul Petru

VI

Harapașcu
Sofia

VI
XP

Disciplina

Premiul

Concursul interjudeţean
“Matematica de Drag“ ,
Bistrita
Concursul Taberei
regionale de matematică –
Vatra Dornei
(feb.2018)
Concursul interjudeţean de
matematicăinformatică”Grigore Moisil”
– Tg. Mureş
Concursul Castele de cuvinte

I

Harapașcu
Sofia

Concursul Scrisori de mai

I

Harapașcu
Sofia
Ioviţă Edith

Concursul Scrisori de mai

I

Concursul interjudeţean de
matematică « Teodor
Topan » Şimleul Silvaniei

II

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

XI
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Buzilă Alexandra

VI

Gonda David

XI

Harapașcu
Sofia
Ioviţă Edith

Buzilă Alexandra

VI

Urs Mihaela

Buzilă Alexandra

VI

Urs Mihaela

Pop Andreea
Bota Alessia
Dumitru Antonia
13. Pop Cristiana
Pop Monica

VI

Harapașcu
Sofia
Harapașcu
Sofia

8.
9.
10.
11.
12.

IX - X

Concursul Aripi din cuvinte

II

Concursul interjudeţean
“Matematica de Drag“ ,
Bistrita
Concursul interjudeţean
“Matematica de Drag“ ,
Bistrita
Concursul interjudeţean
“Sever Groze“ , Beclean
Concursul Castele de cuvinte

Menţiune

Concursul Castele de cuvinte

Menţiune

Menţiune
Menţiune
Menţiune

OLIMPIADA - FAZA NAȚIONALĂ
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Numele şi
prenumele

Clasa

Profesor la
clasa

Tîrlişan Paul
Petru

XI

Ioviţă Edith

Tîrlişan Paul
Petru

XI

Ioviţă Edith

Domide
Lăcrămioara
Domide
Lăcrămioara
Pop Ioan

XI

Suciu
Cristina
Duca
Mariana
Coc Dorel
Alexandru
Ioviță Edith

XI
XII

Tîrlișan Ioan
Paul Petru

XI

Buzilă
Alexandra

VI

Harapașcu
Sofia

CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Nr.
Profesor la
Numele şi
Clasa
crt.
clasa
prenumele
1.

Tîrlişan Paul Petru

XI

Ioviţă Edith

-12-

Disciplina

Premiul

Concursul Taberei « Gazeta
Matematică şi Viitori
Olimpici » matematică şi
programare (aug.2017)
Concursul Gazeta
Matematică şi Viitori
Olimpici(aug.2017)
Concursul Naţional „Next
Generation ”
Psihologia Vârstelor

I

Olimpiada de științe socioumane
Olimpiada de matematică

Olimpiada „Lectura ca
abilitate de viață”

II
II
II
Mențiune
Mențiune
(Medalia de
argint
SSMR, lot
național)
Mențiune
(Premiul
special)

Disciplina

Premiul

Romanian Master of
Mathematics

Menţiune
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ALTE CONCURSURI ȘCOLARE
Nr.
Profesor la
Numele şi prenumele Clasa
crt.
clasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buzilă Alexandra
Buzilă Alexandra
Bachiş Ovidiu
Linul Niculina
Linul Niculina
Sermeşan Alexandru
Bachiş Ovidiu
Ciuta Andrei

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V

Urs Mihaela
Urs Mihaela
Urs Mihaela
Urs Mihaela
Urs Mihaela
Urs Mihaela
Urs Mihaela
Suciu Cristina

9.

Buga Maria Izabela

V

Suciu Cristina

10. Suciu Diana

V

Suciu Cristina

11. Buzilă Nicole

V

Suciu Cristina

12. Mureşan Iulia

V

Suciu Cristina

13. Ceuca Maya

V

Suciu Cristina

14. Constantin Andreea

V

Suciu Cristina

15. Crişan Alex

V

Suciu Cristina

16. Buraciuc Ema

V

Suciu Cristina

17. Ani Andreea

V

Suciu Cristina

18. Varvari Sabina

V

Suciu Cristina

19. Roş Levi

V

Suciu Cristina

20. Georgenyi Annamaria

V

Suciu Cristina

21. Năşcuţiu Georgiana

V

Suciu Cristina

22. Feti Georgiana

V

Suciu Cristina

23. Zinveli Giulia

V

Suciu Cristina

Buzilă Alexandra

VI

Brici Alia

VI

Linul Niculina

VI

Sermeşan Alexandru

VI

Ţăranu Rareş

VI

Pop Andrea

VI

Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia

24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Disciplina

Premiul

COMPER –Matematică – etapa I
COMPER –Matematică – etapa II
COMPER –Matematică – etapa I
COMPER –Matematică – etapa I
COMPER –Matematică – etapa II
COMPER –Matematică – etapa I
COMPER –Matematică – etapa II
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

I
I
III
III
III
Menţiune
Menţiune
I

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

I

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

I

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

II

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

II

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

II

I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
Menţiune
Menţiune
I
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36. Bachiş Elena

VIII

Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Harapaşcu
Sofia
Chira Daniela

37. Manciu Mihai

VIII

Chira Daniela

38. Asztaloş Francesca

VIII

Chira Daniela

39. Nedelea Gabriel

VIII

Chira Daniela

40. Petri Miruna

VIII

Chira Daniela

41.
42.
43.
44.
45.

Căldărea Ciprian
Rebrean Ioan Sidor
Rusu Rafael Cristian
Ilovan Cristian
Șchiopu Patricia Maria
46. Căldărea Ciprian

IV
III
III
III
III
IV

Martin Carmen
Rebrean Livia
Rebrean Livia
Rebrean Livia
Rebrean Livia
Martin Carmen

47. Linul Niculina

VI

Urs Mihaela

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Someşan Robert

VI

Bachiş Ovidiu

VI

Toth Edwin Darian

VI

Bota Alessia

VI

Furcea Darius

VI

Crişan Daniel

VI

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

III

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

III

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

Menţiune

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

Menţiune

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

Menţiune

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I

Menţiune

COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
COMPER –Limba şi comunicare –
etapa I
Lumina Math
Lumina Math
Lumina Math
Lumina Math
Lumina Math
C. Interdisciplinar de Matematică
Fizică și Informatică
C. Interdisciplinar de Matematică
Fizică și Informatică

II

SPORT
ŞAH:
Locul II pe echipe - gimnaziu, prof. Nicolae Buzilă – etapa centru
1.
Brici Alia clasa, a VI-a;
2.
Ciuta Andrei, a V-a;
3.
Sermeşan Alexandru, a VI-a;
4.
Bachiş Ovidiu, a VI-a
5.
Pop Maria , a V-a
Locul II fete liceu, prof. Nicolae Buzilă – etapa centru

Man Ionela, clasa a X-a
Locul II băieţi liceu, prof. Nicolae Buzilă – etapa centru

Vertic Sergiu, clasa a X-a
BASCHET:
Locul II băieţi – liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa centru;
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II
III
Menţiune
Menţiune
II
II
III
III
Menţiune
I
Menţiune
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Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ECHIPA DE BASCHET BĂIEŢI
Numele şi prenumele
Pop Daniel
Gira Cristian
Frim Paul
Galea Gabriel
Scridon Sebastian
Buta Dumitru
Muntean Neluţu
Năşcuţiu Alex
Berche Bogdan

Clasa
XC
XC
XIIA
XIC
XIIA
XIB
XD
VIIIA
XD

Locul I fete - liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa judeţeană;
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ECHIPA DE BASCHET FETE
Numele şi prenumele
Nistor Bianca
Năşcuţiu Liviuţa
Tomi Anca
Cicai Maria
Ioviţă Andrada
Ţeran Ada
Frim Anca
Mureşan Iuliana
Buzilă Nicole
Pop Diana

Clasa
XIIS
XIIS
XIIS
XIIP
XIIA
XA
XS
XIS
V
XIA

Handbal:
Locul I fete– liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa centru;
Locul I fete - liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa judeţeană;
ECHIPA DE HANDBAL FETE
Nr. crt. Numele şi prenumele
1.
Horj Adina
2.
Ani Vasilica
3.
Sângeorzan Mara
4.
Pop Diana
5.
Bucur Antonia
6.
Stoian Iulia
7.
Magdea Adelina
8.
Lupoaie Andreea
9.
Fontu Maria
10.
Buzilă Nicole
11.
Babă Emma
12.
Seni Alexandra
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XIA
XIA
IXC
XIIA
XIS
XIS
XID
V
XIIS
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Fotbal:
Locul I băieţi– liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa centru;
Menţiune liceu băieți - liceu prof. Nicolae Buzilă – etapa judeţeană;
ECHIPA DE FOTBAL BĂIEŢI
Nr. crt. Numele şi prenumele
Clasa
1.
Pop Stelian
XIID
2.
Morari Andrei
XA
3.
Sermeşan Cătălin
IXD
4.
Prundar Andrei
XIID
5.
Pop Gabriel
XIID
6.
Cira Ionuţ
XIIA
7.
Urdă Darius
XIID
8.
Lazăr Gabriel
XIIB
9.
Nati Marius
XIA

Este necesar să acordăm o importanţă mai mare selectării şi pregătiri elevilor în
vederea participării la olimpiade, concursuri, sesiuni de comunicări la nivel judeţean,
interjudeţean şi naţional, în conformitate cu calendarul concursurilor şcolare şi mai ales să
sporim gradul de participare a elevilor din ciclul primar la concursuri şcolare.

 La nivelul unităţii prin colaborarea dintre diriginţi şi coordonatorul de proiecte şi
programe educative, a fost conceput un calendar al activităţilor extraşcolare pentru
semestrul al doilea în a cărui componenţă au fost precizate activităţi extracurriculare de
tipul campaniilor de informare, excursiilor, evenimentelor naţionale, istorice şi literare;

 S-au desfăşurat de către diriginţi şi ceilalţi profesori din şcoală o largă diversitate de
activităţi cultural-educative şi sportive şcolare şi extraşcolare. Un rol esenţial în
coordonarea acestor activităţi l-a avut profesoara Camelia Berceni – coordonatorul de
proiecte si programe educative, raportul acestor activități fiind prezentat în anexa 4;

 Practica pedagogică a elevilor de la profilul pedagogic s-a desfăşurat la Grădiniţa cu
Program Prelungit Năsăud (XIIP), și la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
(XIP). Coordonatorii de practică, d-na prof. Mariana Duca şi d-l prof. Daniel Pavelea au
coordonat întreaga activitate. Colaborarea profesorilor coordonatori cu profesorii
metodiști și învățătorii, respectivi educatorii responsabili cu îndrumarea practicii
pedagogice de la cele două instituții nu a fost prea eficientă, dovadă fiind carențele
sesizate în urma inspecțiilor efectuate de ISJ BN pe această secvență-practica
pedagogică.
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 S-au derulat, potrivit metodologiilor elaborate de MEN, simulările la examenul de
Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, precum și simulări la Examenul de Bacalaureat
pentru clasele a XI-a și a XII-a. De asemenea s-a desfășurat în bune condiții evaluarea
națională a elevilor din clasele a IV-a şi a VI-a, precum și a examenului de Evaluare
Națională-clasa a VIII-a și cel de Bacalaureat (situația statistică a Examenelor Naționale
fiind prezentată în anexa 2);

 Școala noastră a fost centru zonal pentru admiterea computerizată. Planul de
școlarizare s-a realizat pe următoarea structură: două clase profil real specializarea
matematică-informatică (56 locuri), două clase profil uman specializarea filologie (56
locuri), o clasă profil real specializarea științe ale naturii (28 locuri), o clasă profil
pedagogic specializarea învățător-educatoare (28 locuri).
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 Analizând mediile elevilor admişi în clasa a IX-a în colegiu, constatăm că cea mai
mică medie de admitere la profilul matematică-informatică a fost – 7,57 (8.01); la
profilul ştiinţe ale naturii -7,25 ( 7.80); la filologie – 7,06 (7,56) şi la pedagogic –
6,57 (7,50).

 Este important să menționăm că la clasa pregătitoare s-au înscris 25 de elevi iar la
clasa a V-a 30 de elevi, aspect care evidențiază dorința părinților de a-și înscrie copiii la
școala noastră, datorată calității actului educativ oferit de școală și a condițiilor bune a
bazei materiale;

 În cadrul relaţiilor interumane din şcoală, direcţiunea a încercat să afirme un climat de
respect reciproc şi colaborare. Apreciem că sub aspectul disciplinei şi a asumării de
responsabilităţi profesorii şcolii s-au încadrat în cerinţele pretinse de legislaţia şcolară şi
conducerea şcolii. Continuă totuşi să se manifeste unele carenţe, sub aspectul intrării la
timp la ore, a ritmicităţii evaluării şi marcării la timp în cataloage a notelor şi
absenţelor. Aceste aspecte generează probleme pentru diriginţi, care nu pot sesiza
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părinţii în cazul unor situaţii critice şi nu pot lua măsurile optime pentru soluţionarea
problemelor.

 Serviciul pe şcoală desfăşurat de către profesori necesită îmbunătăţiri semnificative.
Considerăm că sunt necesare intervenţii din parte diriginţilor şi a întregului personal
didactic pentru o mai bună supraveghere a elevilor în vederea evitării unor
comportamente ce contribuie la distrugeri de diverse bunuri din şcoală (îndeosebi la
grupurile sanitare, mobilier şcolar, etc.). Măsuri suplimentare se impun și din
perspectiva aplicări legii siguranței și securității în muncă și a legii nr. 15/2016 pentru
prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun.

 Activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de consiliere psiho-pedagogică a fost
eficientă. Doamna profesoară Ioana Călugăru a desfăşurat activităţi de consiliere
individuală şi de grup a copiilor şi adolescenţilor şi a avut discuţii cu părinţii în
probleme legate de comunicare, conflicte, probleme afective şi de abandon şcolar. Prin
intermediul cabinetului de consiliere și în colaborare cu dirigintele clasei a VIII-a s-au
aplicat chestionare O.Ș.P.

 Școala noastră a fost nominalizată Centru de Evaluare Naţională, Centru de Admitere,
Centru de înscriere în clasa a IX-a precum şi Centru de Bacalaureat. Cadrele didactice
precum şi personalul didactic auxiliar al unităţii s-au implicat în desfăşurarea
examenelor de Evaluare Națională, Admitere și Bacalaureat la nivelul școlii și la alte
unități școlare din județ. Se impune mai multă deschidere de participare a profesorilor
din școală în comisii de desfășurare a examenelor națională, mai ales pentru funcția de
asistent în cadrul acestor comisii;

 Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților de la specializările
matematică-informatică și învățători-educatoare s-a derulat în bune condiții, în
conformitate cu metodologiile în vigoare;

 Activitatea desfăşurată în unitate pe parcursul anului școlar 2017-2018 a fost evaluată
de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, iar doamna profesoară Mihaela
Urs a elaborat un raport prin care s-au evidenţiat plusurile dar şi minusurile activităţii
din şcoala noastră conform anexei 5 la acest raport.
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4.Managementul resurselor umane
 Pe parcursul semestrului s-a derulat programul ”Mișcarea personalului didactic”,
pentru anul școlar 2018-2019. D-na prof. Lazăr Ludovica devine în urma etapei de
întregire a normei didactice titular cu norma întreagă la Colegiul Național „George
Coșbuc”. Revine din concediul de îngrijire a copilului pe postul de lb. engleză, d-na
prof. Cira Speranța, începînd cu sem. II. Postul de lb. franceză al d-nei prof. Bica Diana
este ocupat în etapa de detașare de către d-na Epure Sângeorzan Ioana iar cel de
biologie, rezervat primar, tot în această etapă de către d-na Șchiopu Elisabeta. Cele trei
ore de educație tehnologică sunt ocupate de către d-na prof. Nagy Luminița (tit. în baza
art. 253) iar catedra de Educație Muzicală eliberată în urma pensionării d-lui prof.
Comes Dariu este ocupată, la etapa de detașare, de către d-na Nigel Maria;

 Au fost sprijinite cadrele didactice pentru susţinerea activităţilor de formare şi
perfecţionare prin obţinerea gradelor didactice: Suciu Cristina, gr. didactic I și
Hărăpașcu Sofia gr. didactic I, ambele la disciplina limba și literatura română;

 Profesorii din școala noastră, metodiști ai ISJBN, au participat la inspecții pentru
obținerea gradelor didactice și înscrierea candidaților la examenul de titularizare;

 Personalul didactic și didactic auxiliar a participat la cursuri de formare și perfecționare
organizate prin CCD BN, ISJBN, sau alte organisme abilitate să desfășoare cursuri de
formare;

 În cadrul proiectului Erasmus+ „Put yourself in refugee’s shoes” coordonat de către
domnul profesor Simion Strugar, în semestrul al doilea, s-au desfășurat 2 mobilități:
schimb pe termen scurt cu elevi (martie-Bulgaria) și întâlnire transnațională (aprilieItalia) , astfel că la 31 august s-a finalizat acest proiect urmând a fi întocmit raportul
final;

 Liceul nostru a găzduit etapa județeană a concursului ”NOI ȘI CHIMIA !?” – ediția
XXII, clasa a VIII-a. Concursul este înscris în CAER – 2015 și este organizat de
Colegiul Național „Iosif

Vulcan” Oradea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
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Județean Bihor. Remarcăm implicarea în această activitate a profesorilor de chimie din
școală, Steluța Vîju și Vasile Moldovan;

 Pentru activitatea desfăşurată pe perioada ultimilor 5 ani, în sesiunea anului 2018, s-au
acordat gradație de merit următoarelor cadre didactice: Burduhos Corina (lb. engleză),
Coc Dorel Alexandru (socio-umane), Ioviță Edith (matematică), Moldovan Vasile
(chimie), Harapașcu Sofia (lb. română), Strugar Simion (informatică), Vaida Floare
(istorie), Martin Carmen (prof. pt. înv. primar)

 Activitatea de secretariat-contabilitate s-a desfăşurat în mod corespunzător pe baza
sarcinilor prevăzute în fişa postului. Şcoala noastră şi-a onorat responsabilităţile care-i
revin în calitate de Centru de Colectare a Datelor în SIIIR – Sistemul Informatic
Integrat al Învăţământului din România pentru unitatea noastră;

 Biblioteca pe tot parcursul anului şcolar a desfăşurat în mod permanent activitaţile
specifice în bună colaborare cu elevii şi cadrele didactice. A înregistrat 605 utilizatori
dintre care 96%elevi.

Fondul de carte existent este de 29460 volume, partial actualizat,

gestionarea lui fiind 100% informatizatã.
Biblioteca s-a implicat în proiectele educaţionale: „Alege şcoala”-clasa a IX-a, „Eu şi
emoţiile mele”, „Scrisoare către părinţi”, „Şcoala Altfel”, „Stop bullying”.
A desfăşurat activităţi ca: „Ziua Cititului cu voce tare la biblioteca CNGC” (martie
2018), „Lumea poveştilor”( în colaborare cu GPP Năsăud).
Bibliotecarul a participat la activităţile metodico-ştiinţifice ale CCD Bistriţa, precum:
„Luna octombrie-luna bibliotecilor şcolare”, „Biblioteca şcolară/CDI-factor activ în
formarea

culturii

informaţiei”(ianuarie

Judeţeană”(martie 2018).
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5.Managementul resurselor financiare şi materiale
În semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018, respectiv începând cu luna februarie
2018, au fost următoarele prevederi bugetare:
- Din bugetul local: în perioada februarie 2018 – august 2018, un buget de venituri și
cheltuieli de la bugetul local după cum urmează:
o Cheltuieli cu bunuri și servicii – plan 272.333 lei, plăți efectuate total în sumă de
253.013 lei
o Burse buget local – plan 20333, plăți efectuate în perioada menționată de 17354
lei din care 5900 lei la învățământ gimnazial și 11454 lei la învățământ liceal;
o Asistență socială elevi cu CES – plan 16333 lei, iar plăți efectuate 6803 lei
reprezentând norma zilnică de hrană lunar + cazarmament 50% din suma anuală
cuvenită conform prevederilor legale în vigoare;
o Plata utilităților (gaz, energie electrică, apă, salubrizare și alte materiale pentru
întreținere și funcționare, precum și prestări servicii), detaliate pe articole și
aliniate sunt:
 Furnituri de birou – 6232 lei;
 Materiale de curățenie – 937 lei;
 Facturi la gaze și energie electrică – 63404,3 lei , respectiv 79303 lei;
 Apă canal salubritate – 15040 lei
 Telefon, internet - 4741 lei;
 Presări servicii și materiale de funcționare – 8780 lei;
 La alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 7242 lei (verificat stingătoare,
Forța Zero, Prosoft Center, Compania Informatică Neamț;
 Reparații curente (zugrăveli reparații aulă, sală CDI, apartament de
protocol, igienizări, reparații curente) – 86471,17 lei;
 Obiecte de inventare (multifuncțional și drapele) - 2595 lei ;
 Deplasări: - 2434 lei;
 Cărți și publicații: 3794 lei;
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 Alte cheltuieli: olimpiade școlare – 11680 lei; taxe închidere drum Maial –
1019,66 lei; navetă cadre didactice – 6567 lei; chirie apartament protocol –
918 lei; cotă de 0,5% la L.10/1995 pentru împrejmuire teren – 506 lei;
 Burse (învățământ gimnazial 5990 lei ; liceal; 11454 lei)– 17350 lei;
o Venituri proprii: s-au încasat venituri în sumă de 5833 lei din care 5319 lei
închirieri și 574 alte taxe;
- Din bugetul de stat - finanțarea cheltuielilor de personal începând cu 2018 din bugetul
de stat prin Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud;
o Cheltuieli de personal din suma de 2740422 lei s-a achitat salarii în valoare de
2686275 lei rămânând disponibil suma de 34127 din care 28671 reprezintă suma
alocată pentru examenele naționale și 5456 lei disponibil din cheltuieli de
personal;
o Asistență socială – navetă elevi - s-a achitat 70874 lei, rămas disponibil 9257 lei
o Examene naționale 1000 lei
o Naveta elevilor luna iunie 8257 lei
o Alte cheltuieli :
 Bursa bani de liceu s-a achitat 44303 lei;
 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 8740 lei;

6.Managementul dezvoltării şi relaţiilor comunitare
 În baza protocoalelor semnate cu instituţiile de învăţământ superior ale Jandarmeriei,
Pompierilor, Poliţia, SRI, Ministerul Apărării Naţionale s-au organizat întâlniri cu elevii
din clasele terminale pentru a se prezenta oferta de şcolarizare;

 S-a cooperat cu poliţia, jandarmeria, pompierii pe linia prevenirii şi combaterii unor
evenimente aflate în atenţia acestor instituţii precum și pe linia prevenirii şi combaterii
violenţei şi absenteismului şcolar. Reprezentanţi ai poliţiei sunt prezenţi în mod curent
la diverse activităţi desfăşurate în şcoală şi pentru a prezenta materiale de informare care
vizează siguranţa şi sănătatea elevilor. S-au organizat două exerciții de alarmare cu
evacuarea elevilor din spațiile școlare pentru situații de incendii;
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 S-a actualizat pagina web a şcolii de către prof. Marius Lazăr, informaticianul Călin
Ciuta și s-a insistat pe o promovare a imaginii școlii prin postarea în spațiul virtual a
activităților instructiv-educative și culturale prin pagina de facebook a liceului;

 Ediţia din anul 2018 a „Maialului elevilor năsăudeni” a revenit la modul de desfășurare
a acestei sărbători așa cum o impune tradiția. La eveniment au participat elevii și
profesorii școlilor năsăudene, organizarea revenindu-i Colegiului Național „George
Coșbuc”, fiind sprijiniți de primăria orașului, Casa de cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud,
Consiliul Local Năsăud - pentru premierea elevilor olimpici și celelalte instituții abilitate
pentru susținerea acestui tip de eveniment;

 Elevii şi profesorii şcolii s-au implicat în diverse activităţi organizate la nivelul oraşului.
Reprezentanţii Consiliului Local, precum şi reprezentantul primarului au fost prezenţi la
şedinţele Consiliului de Administraţie din şcoală;

 Profesori și elevi din colegiu au participat la activități inițiate de către Muzeul
Grăniceresc, Casa de cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Centrul Județean de Cultură;

 Acţiunile organizate la nivelul şcolii au fot popularizate de reprezentanții mass media
locală și județeană: Mesagerul, Răsunetul, Timponline, Sângeorz TV, etc.

 În aula liceului, s-au desfăşurat evenimente cultural-educative la care au participat elevi
şi profesori din şcoală, precum şi invitaţi ai comunității locale;
Mulţumesc, în numele conducerii unității, personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic pentru sprijinul acordat, pentru contribuția și implicarea în buna desfăşurare a
activităţii din al doilea semestru al anului şcolar 2017-2018.
Prezentarea detaliată a activităţilor desfăşurate este precizată în rapoartele
responsabililor de catedre precum şi în raportul de activitate al coordonatorului activităţilor
cultural-educative şcolare şi extraşcolare.
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7. Diagnoza mediului extern și intern
7.1. Analiza PESTE
Context politic – ca instituție de interes comunitar, școala noastră își
desfășoară activitatea în concordanță cu legislația școlară în vigoare și ținând seama
de STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI, document asumat de
Consiliul Județean BN, pentru perioada 2014- 2020, precum și de STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ a orașului Năsăud. Suntem receptivi la nevoile și
oportunitățile specifice localităților din zona Năsăudului, spațiu de proveniență a
elevilor din unitatea noastră.
Contextul economic :
o Unități economice cu peste 250 de angajați – 1;
o Unități economice între 50 și 249 angajați – 7;
o Unități economice între 10 și 49 angajați – 48;
o Există un număr important de unități economice mici (care au între 1 și 9 angajați).
Zona se caracterizează printr-o migrație masivă a forței de muncă în diferite
țări din Europa (Spania, Italia, Irlanda, etc.). Acest aspect facilitează repatrieri
financiare semnificative pentru cei rămași acasă, dar conduce și la aspecte negative
în ceea ce privește populația școlară (plecări în străinătate, situații de abandon școlar,
scăderea gradului de supraveghere și îndrumare din partea familiei).
Potențialul economic al zonei poate fi valorificat din perspectiva turismului
(proximitatea Munților Rodnei și Țibleș), precum și obiective cu valență istorică și
culturală.
Contextul social – rata șomajului este de cca. 6%. Nu se înregistrează acte
semnificative sub aspectul violenței și infracționalității. Mediul urban este precar sub
aspectul ofertei de evenimente culturale de calitate.
Contextul tehnologic – zona beneficiază de cablu TV, internet, telefoniei fixă
și mobilă de la mai mulți furnizori. În oraș și în majoritatea localităților limitrofe
există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică. Accesul în localitate se
realizează cu microbuze, tren și automobile personale.
Contextul ecologic - conform datelor furnizare de Agenția pentru Protecția
Mediului se evidențiază tendința generală de diminuare a emisiilor de poluați în
atmosferă. Ținutul este o zonă submontană, traversată de râul Someșul Mare. Școala
participă la activități de voluntariat privind educația ecologică. În general nivelul
curățeniei este bun, zona nefiind poluată.
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7.2. Analiza SWOT
Curriculum:
Puncte Tari
- Istoricul și prestigiul instituției, școala
noastră este prețuită în mentalul colectiv
al zonei;
- Există material curricular corespunzător
pentru fiecare nivel de școlarizare
(planuri de învățământ, programe școlare,
ghiduri de aplicare, softuri educaționale);
- Ofertă diversă pentru CDȘ;
- Pregătire suplimentară pentru olimpiade
și concursuri școlare;
- existența unui program de consultații
pentru pregătirea candidațiilor pentru
susținerea probelor de aptitudini în
vederea admiterii la profilul pedagogic;
-desfășurarea practicii pedagogice pentru
învățământul primar la Școala de
Aplicație a Colegiului Național „George
Coșbuc”
- Colaborare eficientă între cadrele
didactice din școală pentru eficientizarea
procesului de învățare-evaluare.
Oportunități
- Participarea la cursuri de formare și
perfecționare (înscrierea la grade
didactice);
- Valorificarea ofertei CCD – ului;
- Corelarea Curriculum-ului la dispoziția
școlii cu nevoile în schimbare ale elevilor
din punct de vedere cognitiv și al opțiunii
profesionale;
- Existența site-urilor specializate în
oferirea de materiale și softuri pentru
cadrele didactice și elevi.

Puncte Slabe
- Insuficienta utilizare a materialelor
didactice și a metodelor activparticipative în demersul didactic;
- Slaba implicare a personalului didactic
în realizarea de proiecte în vederea
obținerii de finanțări;
- Inexistența unui program de consultații
pentru pregătirea candidațiilor pentru
susținerea probelor la examenul de
bacalaureat
la
disciplinele
unde
promovabilitatea nu este de 100%;
- Formarea deficitară a cadrelor didactice
pentru desfășurarea activității cu elevii cu
CES sau ADHD.

Riscuri
- Instabilitatea legislației școlare;
- Proliferarea unui mediu negativ al
educației informale, care promovează
valori contrare celor încurajate de școală
(îndeosebi prin intermediul anumitor
programe de televiziune).

Resurse umane :
Puncte Tari
Puncte Slabe
- Personal didactic calificat 100 %;
- Cadre didactice cu norma didactică în
- Cadre didactice bine pregătite, dedicate mai multe școli;
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profesiei și apreciate în comunitate;
- Cadre didactice motivate în susținerea
activității educațive a școlii (cluburi,
formații artistice, echipe sportive)
-Participare bună la cursurile de
perfecționare și formare continuă;
- Implicare eficientă în activitatea școlii a
consilierului școlar și a medicului școlar;
- Colaborarea bună între compartimentele
unității, între conducerea școlii și
personalul școlii.

- Cadre didactice navetiste (acest aspect
limitează implicarea în desfășurarea unor
activități din școală);
-asigurarea defectuoasă a graficelor de
suplinire întocmite de conducerea unității
datorată de nerespectarea de către unele
cadre didactice a acestor supliniri și de
orarul „compact” a unor profesori în
situația metodiștilor ISJ sau chiar din
„comoditatea” unora;
- Elevi cu părinți plecați în străinătate,
care sunt lăsați în grija bunicilor sau a
altor rude, care nu au un control eficient
asupra lor;
- Elevi care revin din străinătate și se
acomodează cu dificultate (îndeosebi
elevii care intră pentru prima dată într-o
instituție școlară din România);
- Insuficienta implicare a unor cadre
didactice în activități extrașcolare și
extracurriculare.

Oportunități
- Participarea la cursuri de formare care
vizează îmbunătățirea competențelor
personalului didactic;
- Constituirea unui grup de cadre
didactice în vederea întocmirii de
proiecte prin care să poată fi accesate
fonduri europene (în colaborare cu
Primăria orașului Năsăud).

Riscuri
- Instabilitatea personalului didactic care
are tendința de migrare spre centre
urbane mai mari;
- Conturarea tendinței de ieșire din
sistemul de învățământ îndeosebi la cadre
didactice tinere;
- instabilitatea cadrului legislativ prin
conservarea unei centralizări excesive în
sistemul de învățământ (școala are o
autonomie foarte limitată în selectarea
personalului didactic).

Resurse materiale și financiare :
Puncte Tari
- Existența unei baze materiale bune, săli
de clasă cu mobilier adecvat, laboratoare
și cabinete;
- Existența unui sistem de supraveghere
video;

Puncte Slabe
- Insuficienta dotare cu materiale
necesare bunei desfășurări a activității la
anumite discipline (dotarea cu laptopuri
și videoproiectoare a sălilor de clasă
pentru utilizarea manualelor digitale);
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- Existența unui sistem de supraveghere
și monitorizare a siguranței școlii realizat
de către o firmă specializată (Forța Zero);
- Sistem de încălzire eficient bazat pe
centrala termica proprie;
- Completarea resurselor financiare
bugetare cu sume atrase de la agenți
economici din zonă pentru susținerea
activităților elevilor;

Oportunități
- Disponibilitatea și responsabilitatea
unor instituții de a venii în sprijinul școlii
(primărie, agenți economici, ONG – uri) ;
- Atragerea de resurse materiale și
financiare prin proiecte realizate în
colaborare cu instituții din Năsăud și
zona Năsăudului;
-Sprijinul primariei pentru finalizarea
lucrarilor de la sala de sport pentru ciclul
primar și a obținerii autorizației de
securitate la incendiu pentru clădirea
Școlii de Aplicație pentru asigurarea
siguranței în mediul școlar;
- Implicarea Asociației de părinți “Virtus
Romana Rediviva”, prin sensibilizarea
părinților și angajaților unității de a
orienta 2% din impozitul anual pe venit
în bugetul asociației, pentru sprijinirea
școlii în vederea desfășurării activităților
propuse
- Derularea de activități educative în baza
colaborării și susținerii de către Primăria
orașului și a Casei de Cultura „Liviu
Rebreanu” din Nasaud
- Posibilitatea amenajării bazei sportive
cu teren sintetic printr-un contract cu un
agent economic/asociație sportivă

- Lipsa unui sistem centralizat de
supraveghere audio-video în Corpul A,
necesar desfășurării examenului de
Bacalaureat (școala fiind anual centru de
desfășurare a probelor de bacalaureat)
- resurse financiare insuficiente pentru
actualizarea
dotărilor
la
nivelul
tehnologiilor moderne, cu un ritm de
uzură morală rapidă;
- Nefinalizarea lucrărilor la sala de sport
pentru ciclul primar;
- Inexistența autorizației de securitate la
incendiu pentru clădirea Școlii de
Aplicație;
Riscuri
- Număr redus al firmelor private
puternice din punct de vedere economic
în zona Năsăudului;
- Venituri mici la bugetul local al
orașului Năsăud;
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Relații comunitare:
Puncte Tari
- Implicarea elevilor și personalului
didactic în activități din școală și
comunitate, excursii, serbări, colectare de
fonduri pentru persoanele defavorizate,
acțiuni caritabile la Centrul de Protecție a
Copilului;
- Realizarea unor cursuri de formare la
laboratoarele de informatică, prin
implicarea personalului școlii pentru
beneficiari din Năsăud și zona
Năsăudului;
- Acreditarea instituției ca și Centru de
formarea prin implicarea CCD BistrițaNăsăud
- Aprobarea unui proiect în cadrul
programului Erasmus+ ”Teaching in the
digital age” pentru anul școlar 2018-2019
- Participarea formațiilor artistice ale
școlii la evenimente culturale și sportive
în localități din zona Năsăudului;
-desfășurarea de acțiuni comune, a
elevilor și profesorilor din școală, cu
instituții
din
localitate
(Muzeul
Grăniceresc, Biblioteca Orășenească,
Asociatiunea ASTRA, etc.);
Oportunități
- Promovarea imaginii școlii la nivelul
comunității prin presa județeană site-ul
școlii și primăriei, televiziunea locală și
județeană, publicații;
- Aplicarea pentru aprobarea altor
proiecte europene finanțate;
- Reorganizarea rețelei școlare care să
permită o mai bună valorificare a
nevoilor de formare a elevilor din zona
Năsăudului;

Puncte Slabe
- Insuficienta implicare a unor cadre
didactice în activități extrașcolare și
extracurriculare;
- Inexistența unui program de promovare
a școlii și a ofertei școlare în special
pentru clasa pregătitoare de la înv. primar
și pentru clasa a IX-a specializarea
învățători-educatoare
- Inexistența unui parteneriat între școala
noastră și o unitate școlară din altă țară
Europeană;

Riscuri
- Stagnarea activităților economice care
determină
limitarea
finanțării
și
sponsorizării activităților educative din
partea agenților economici, părinților și
Primăriei orașului;
- Creșterea numărului de elevi cu părinți
care pleacă pe termen lung la muncă în
străinătate, fapt ce tensionează și
dezechilibrează
comunicarea
cu
reprezentanții tutoriali și primăriile de
care aparțin acești elevi.
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