RAEI
Anul şcolar 2015-2016
Partea I
(A) INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI CONTEXT. REZULTATE
I . Date de identificare a unităţii de învăţământ
Denumirea unităţii: Colegiul Naţional Pedagogic “ Andrei Şaguna”
Cod SIRUES: 320675805
Localitate: Sibiu
Judeţul: Sibiu
Mediu de rezidenţă a şcolii: urban
Poziţionarea şcolii în localitate: zonă semiperiferică
Şcoala este situată într-o zonă dezavantajată: NU
Tipul unităţii de învăţământ: colegiu național
Tipul unităţii în funcţie de finanţare: buget
Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finaţare – de
bază, suplimentară şi complementară - indiferent de sursă - bugetul de stat, bugetele locale, venituri
proprii) exprimat în mii RON:
Buget pe anul anterior
2015
3550

Buget pe anul în curs
2016
4078

Tipul unităţii în funcţie de educaţie: unitate de învăţământ tradiţonal
Responsabilităţi în reţea: unitate fără structură subordonată
Nivelurile de învăţământ din unitate: primar, gimnazial, liceal
În cazul liceului filierele prezente în unitate: filierea teoretică, filieră vocaţională
Forme de învăţământ: învăţământ de zi
Număr de schimburi în care a funcţionat şcoala: un schimb
Număr de clase de elevi din unitate, pe niveluri, total la nivel de unitate:
1. Nr. de clase din învăţământul primar : 8+2 CP
2. Nr. de clase din învăţământul gimnazial : 2
3. Nr. de clase din liceu : 20
4. A doua șansă: 1
Total : 33 clase.
Număr de elevi din învăţământul de zi, pe niveluri :
1. Număr de elevi din învăţământul primar : 214
2. Număr de elevi din învăţământul gimnazial : 41
3. Număr de elevi din învăţământul liceal : 545
4. Număr de elevi din programul A doua șansă: 7
Total : 812 elevi
În unitate au funcţionat clase cu predare simultană : NU
În cazul unităţii cu nivel de învăţământ primar, număr de elevi din clasa pregătitoare : 54

1

II. Caracteristici ale mediului familial
Estimare a structurii etnice a elevilor din învăţământul de zi din şcoală :
Etnie
Română
Maghiară
Rromă
Alte etnii

Număr elevi
837
5
0
25

%
96,53
0,58
0
2,89

Estimarea distribuţiei efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în funcţie de nivelul
educaţional al familiei :

Cel puţin un părinte are studii superioare
Cel puţin un părinte are studii medii
Cel puţin un părinte are studii generale
Niciun părinte nu are studii generale

Număr
elevi
448
385
35
0

Structura
51,61%
44,35%
4,03%
0%

Dacă în unitate au existat elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, estimarea numărului de elevi
din fiecare grup vulnerabil :
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Grupuri vulnerabile
Elevi din familii cu nivel economic scăzut
Elevi cu probleme deosebite de sănătate
Elevi care trăiesc în familii monoparentale
Elevi care trăiesc în grija bunicilor/ altor rude
Elevi instituţionalizaţi sau în plasament matern

Număr elevi
18
5
107
22
1

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul
Estimarea distribuţiei elevilor din învăţământul de zi din unitatea şcolară, în funcţie de timpul
mediu de deplasare la şcoală:
Timp de acces
1. Sub 30 minute
2. Între 30 şi 60 minute
3. Peste 60 minute

Nr. elevi
614
231
23

Structură
70,74%
26,61%
2,65%

Estimarea numărului de elevi aflaţi în următoarele situaţii :

1. Elevi cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala
2. Elevi cu domiciliul în altă localitate, care fac naveta zilnic
3. Elevi din alte localităţi care stau în gazdă sau internat
Total
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Număr
elevi
661
144
63
868

Structura
76,15%
16,59%
7,26%
100%

Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu – şcoală a cadrelor didactice şi a
elevilor :
a) Cu mijloace de transport în comun : permanent, cu orar adecvat şcolii
b) Cu miloace de transport special destinate( transport şcolar) : NU
c) Fără mijloace de transport în comun : drum accesibil
IV. Baza materială
(1) Infrastructura şcolară
a) Spaţii de învăţământ :
1. Săli de clase : 29
2. Laboratoare : 3
3. Ateliere şcolare : b) Baza sportivă / sala de sport
1. Există : DA
2. Utilizată pentru procesul propriu DA
3. Închiriată altor unităţi de învăţământ : NU
4. Închiriată unor beneficiari externi : DA
Unitatea dispune de următoarele servicii :
1. Cantină : NU
2. Internat : NU
3. Activitate SDS: DA
(2) Utilităţi :
Condiţii din şcoală : curent electric, apă curentă, telefon, conectare internet
(3) Elemente de dotare :
Mobilierul din sălile de clasă este mobil.
(4) Resurse materiale
Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învăţământ necesare
procesului didaxtic este sufficient.
Există un fond de carte, care acoperă nevoile din şcoală.
Biblioteca asigură auxiliare didactice şi mijloace de învăţământ, altele decât manuale şcolare.
Biblioteca asigură necesarul de legi, materiale şi alte documente adresate cadrelor didactice.
Utilizatorii bibliotecii sunt elevi şi cadre didactice.
Precizarea numărului de computere din şcoală:
1. Număr de computere utilizate în administraţie : 10
2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadre didactice : 4
3. Număr de computere utilizate în activitatea cu elevii şi de către elevi : 44
4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate de către elevi : 44
În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învăţământ, estimarea gradului de utilizare
efectivă a calculatoarelor, în raport cu numărul de ore planificat : peste 90 %
În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale, unitatea şcolară dispune de soft educaţional
pentru câteva discipline.
Unitatea a creat şi gestionează un site internet al şcolii.
În ce priveşte dotarea cu IT, în pregătirea şi derularea activităţilor cu elevii în şcoală se folosesc:
filme pe CD/DVD, fotografii digitale, platformă de e-learning.
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Resursele umane şi procesul didactic
(1) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
1. Număr de cadre didactice cu doctorat : 3 (4,84%)
2. Număr de cadre didactice cu gradul I : 35
3. Număr de cadre didactice cu gradul II : 8
4. Număr de cadre didactice cu definitivat : 15
5. Număr de cadre didactice fără definitivat : 1
6. Număr personal didactic necalificat : TOTAL : 62
Numărul de cadre didactice din şcoală:
1. Număr total de cadre didactice : 63
2. Număr de cadre didactice calificate : 63
3. Număr de cadre didactice navetişti : 4
4. Număr de cadre didactice nou venite în şcoală : 7
(2) Informaţii privind acoperirea normelor didactice
Acoperirea normelor didactice cu personalul didactic angajat :
1. Număr total de norme didactice : 57,02
2. Număr de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei : 50
3. Număr de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora : 13
4. Număr de norme acoperite cu colaboratori, angajaţi la plata cu ora : 0,00
Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:
Nr. Disciplina
Acoperire
Acoperire
Neacoperită
Nu este cazul
crt.
integrală
parţială
pentru unitate
V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

Limba română
Limbi moderne
Limba latină
Matematică
Fizica
Chimie
Biologie
Geografie
Istorie
Cultură civică
Religie
Ştiinţe sociale
Educaţie plastică
Educaţie muzicală
Educaţie fizică
Consiliere
Educaţie tehnologică
Educaţie anteprenorială
Informatică, IT
Discipline economice
Discipline
de
specialitate
Maistri intructori
Învăţători/institutori
Educatoare
Puericultor

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Acoperirea cu personal auxiliar a posturilor rezulate din normativele în vigoare : la nivelul
normativelor
Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare : la nivelul
nortmativelor
Informaţii privind personalul de conducere : număr directori conform normativelor, 2 directori.
Informaţii privind directorii :
Ţălnariu Rodica: 1. Calificarea : profesor de fizică
2. Grad didactic I
3. Vechime didactică: 28 ani
4. Participare la cursuri de formare în management : DA
Isac Rodica : 1. Calificare: profesor de matematică
2. Grad didactic I
3. Vechime didactică: 33 ani
4. Participare la cursuri de formare în management : DA
Numărul de ore de participare a cadrelor didactice la programe de formare continuă acreditate :
858
Numărul de cadre didactice care au participat la sesiuni de formare pentru folosirea
calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic :
Numărul de participanţi la stagii de formare TIC : 3

VI. Participarea elevilor
Numărul de absenţe (ore) ale elevilor:
1. Numărul de absenţe motivate
2. Numărul de absenţe nemotivate
Total absenţe pe an
Număr mediu absenţe /elev

30707
8673
39380
48,49

Efective şcolare:
Situaţia elevilor din şcoală:

Număr elevi cls. 0-IV
Număr elevi cls.V-VIII
Număr elevi cls. IX-XII
TOTAL

Înscrişi
începutul
şcolar
273
41

la În evidenţa la sfârşitul
anului anului şcolar
277
40

219 teoretic+326 216+321
pedagogic
859
854
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Înscrişi
parcurs
6
1

12

pe Transferaţi

1
1 rep. 1 alta
situație
1 rep. +3
alte sit.
17

VII. Situaţia şcolară la sfârşit de an şcolar :
(2) Flux şcolar:
Înaintea examenului de corigenţă
Nr. repetenţi

-

Situaţia
finală
după examenul
de corigenţă
Situaţia şcolară Nr. repetenţi
neîncheiată
1

5

0

1

24

0

1

28

0
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Nr. corigenţi

1.Nr. elevi din 1
cls. I-IV
2. Nr. elevi din 1
cls. V-VIII
3. Nr. elevi din 1
cls. IX-XII
TOTAL
3

(3) Rezultate şcolare la sfârşit de an şcolar:
Numărul de elevi care au absolvit cele două niveluri de învăţământ:
1. Numărul de absolvenţi de gimnaziu : 20
2. Numărul de absolvenţi de liceu : 127
Distribuţia elevilor din învăţământul primar în funcţie de calificative la sfârşit de an şcolar:
1.
Limbă
comunicare
2. Matematică
3. Ştiinţe

şi

Nesatisfăcător
0

Satisfăcător
15

Bine
44

Foarte bine
162

Total
221

0
0

17
3

43
10

161
93

221
106

Distribuţia elevilor în funcţie de mediile generale, pe niveluri :

1. Învăţământ
gimnazial
2. Învăţământ
liceal

5-6,99
4

Număr de elevi pe grupe de medii
7-8,99
22

14

Total
9-10
14

40

175

536

384

VIII. Rezultate la evaluări naţionale
Rezultate la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a:

1. Limba română
2. Matematică

Sub 5
1
1

Număr elevi cu note în intervalul
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
2
3
6
4
5
5
5
3

Total
9-10
3
0

Rezultate la Bacalaureat:

Total

127

Număr elevi cu medii în intervalul
Sub 6
6-6,99
7-7,99
8-8,99
7
19
44
47
6

9-10
10

Total
reușiți
120

19
19

Rezultate la examenele de certificare a competenţelor:
Nr. absolvenţi
Înv.-ed.
Lb. engleză

Nr. absolvenţi înscrişi
examen
73
5

73

la Nr. absolvenţi care
promovat examenul
68
5

au

IX. Ruta şcolară
TOTAL
52

Nr. elevi care au terminat cl.a IV-a în anul
şcolar evaluat
Nr. elevi care au terminat cl.a IV-a şi care s-au
înscris în clasa a V-a
Nr. elevi care au terminat cl.a VIII-a în anul
şcolar evaluat
Nr. absolvenţi de cl.a VIII-a şi care s-au
înscris în clasa IX-a
Nr. absolvenţi de liceu în anul şcolar evaluat

52
20
20
127

Nr. absolvenţi de liceu care s-au înscris în 96
învăţământul superior
X. Experienţe în evaluări internaţionale
Unitatea a participat la evaluarea internaţională TIMSS.
În şcoala noastră au existat acţiuni de diseminare a informaţiilor obţinute din experienţa
participării României la astfel de evaluări.
XI. Alte realizări în activitatea şcolii
(1) Date referitoare la elevi
Ponderea absolvenţilor claselor terminale (cl.a VIII-a şi a XII-a) care au beneficiat de
consiliere/OSP/asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 4 ani, în vederea profesionalizării
sau a continuării educaţiei în ciclul superior : peste 75%.
Clasa a VIII-a
Peste 75%

Clasa a XII-a
Peste 75%

Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline,
expoziţii, concursuri şcolare sau artistice, începând cu faza judeţeană : 18 (jud.) + 4 (naț.)
(2) Date referitoare la cadre didactice
Numărul de cadre didactice care au calitatea de formatori : 7
Numărul de cadre didactice care sunt autori/coautori de manuale şcolare sau auxiliare didactice
omologate : 2
Nr. de cadre didactice metodiști ai ISJ: 6
Nr. de cadre didactice mentori: 6
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(3) Aspecte manageriale
Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii : 4 la înv. primar, 5 la gimnaziu, 7 la înv. liceal.
Numărul de elevi care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi străine : 103
Veniturile proprii realizate prin: sponsorizări, participare la proiecte şi programe naţionale sau
internaţionale, activităţi productive, prestări servicii, organizare de evenimente pentru
comunitate: 3,23 mii lei.

8

