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în Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

an şcolar 2017 - 2018



Unitatea noastră a început activitate anului 
şcolar 2017 -2018 având:

 834 elevi înscrişi în 34 de clase, din care:
 15 clase liceu tehnologic curs de zi
 2 clase liceu tehnologic curs seral 2 clase liceu tehnologic curs seral
 4 clase liceu vocaţional, 
 1 clasă anul II şcoală de maiştri,
 1 clasă anul I şcoală de maiştri
 11 clase învăţământ profesional
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Din 834 834 elevi, au rămas înscrişi la finalul anului 
şcolar 7758 58 de elevi din care :

 Promovaţi:         741 ................. 97,75 %
 Repetenţi:          17 ................. ..2,24  %
 Abandon Abandon
 /retras/plecati .:    76................. ..10,03 %

Dintre elevii promovaţi au avut nota scăzută la 
purtare 210.......... 27,70 %

(din care  41................ 19,52 %- au avut media sub 7 la purtare)
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 Evaluarea rezultatelor şcolare trebuie să ţină 
cont de rezultatul evaluării iniţiale sau a 
mediilor de admitere astfel încât să putem 
aprecia progresul sau regresul unui elev sau 
colectiv de elevi. Din acest punct de vedere, colectiv de elevi. Din acest punct de vedere, 
este necesar să încercăm o promovare mai 
bună a şcolii pentru a putea spera ca media 
de admitere în şcoala noastră să crească. 
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Primele 10 clase la frecventa

Diriginte cls. % frecv

1
MARGINAS VASILE PL II A

98.73

2
HAPCA ALEXANDRA XI SERAL

98.12

3
CHIS CRINA PL IA

98.00

4
MAXIM IOANA ÎP-11 B

96.70
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5
POP RALUCA XII  SERAL

96.13

6
VAIDA ANIKO ÎP- 11 C

96.10

7 IONUȚ TEODOR
IX B

95.63

8
POP MIHAELA X B

95.38

9
BOTH AURELIA ÎP-9C

95.15

10
ROMAN NADIA ÎP- 11A

94.95



Ultimele  clase la frecventa

Diriginte cls. % frecv

1 DECEANU MARIA DANIELA ÎP-9A
88.78

2 CRISTIAN DARIANA X H
87.70

3 PUIU MARIANA X A
87.68
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4 MEZEI SIMONA X D
87.37

5 MUREȘAN ANAMARIA XI D
84.04



25 de clase au avut procent de promovabilitate de 100%

Felicitari diriginţilor şi elevilorFelicitari diriginţilor şi elevilor
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Media clasei
Doar la 4 clase media a fost peste 8
•Clasele profil sportiv 
•Clasele de şcoală de maiştri

Diriginte cls. media
clasei

1 CHIS CRINA PL IA
8.72

2 SABAU HRUBAN ANTONELA XII H
8.462 8.46

3 MARGINAS VASILE PL II A
8.37

4
GHERMAN ALIN XI H

8.15
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Cele mai multe absenţe 
(peste 3.000)

Diriginte cls. Total absenţe

1 CRISTIAN DARIANA X H
4906

2 MUREȘAN ANAMARIA XI D
3820
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În acest an şcolar, fiecare compartiment al şcolii a 
întocmit raport de activitate, a identificat nevoia de 
formare, a propus măsuri de îmbunătăţire a activităţii:

Secretariat :
 Este necesară în continuare perfecţionarea personalului din 

compartimentul secretariat;
 Atenţie sporită în relaţia cu publicul, componentă importantă a 

muncii de secretariat având în vedere că aici se formează prima muncii de secretariat având în vedere că aici se formează prima 
impresie a vizitatorului;

Contabilitate:
 Activităţile propuse au fost realizate în proporţie de 90%. Nu am 

reuşit să plătim  la zi banii de liceu, bursele şi transportul elevilor 
deoarece nu am avut finanţare suficientă de la bugetul de stat.
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Lucrări:
 Reabilitare cu fonduri de la CL: Sala de sport, Cabinet A3, Cabinet P2, 

cu contribuţia elevilor si maiştrilor instructori 
 asfaltare partială a curţii
 reparaţii la centrala termică ce deserveşte sala de sport
 Înlocuire centrale termice in şcoală (corp principal) Înlocuire centrale termice in şcoală (corp principal)

 Prin eforturi proprii , cu contribuţia elevilor, maiştrilor instructori şi a 
unor sponsorizări atrase de catre acestia: s-a realizat: 

 izolarea terasei de la etajul II
 igienizării camerelor din internat
 reparatii instalatii de canalizare 
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 Cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii pentru implementarea Campaniei 
antiviolenţă „Nu lăsa violenţa să te transforme într-
un infractor”
Parteneriate cu agenţii economici relevanţi pentru  Parteneriate cu agenţii economici relevanţi pentru 
efectuarea practicii elevilor

 Parteneriate cu alte şcoli din ţară pe diverse 
proiecte, cu CNDÎPT, cu MEN, cu ISJ MM şi cu CCD 
MM.
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Materialele de analiză şi planificare în format tipărit, împreună cu anexele lor sunt la 
dispoziţia Dv. in sala profesorală şi se regăsesc şi pe site-ul liceului

Mulţumesc pentru atenţie!Mulţumesc pentru atenţie!
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