RAPORT DE ACTIVITATE
De-a lungul perioadei 2017-2018, baza materială a unităţii noastre şcolare s-a mărit
continuu. Actualmente, unitatea noastră şcolară deţine 214 de calculatoare şi laptopuri,
toate cu licenţe originale pentru sistemele de operare Microsoft Windows XP Professional,
Vista, 7, 8, 8.1 sau 10 şi pentru Microsoft Office 2003 şi 2007. Dintre acestea, 102
calculatoare sunt împărţite în 4 laboratoare pentru elevi, 36 de calculatoare au fost date
spre folosinţă Clubului Copiilor Sighişoara şi 18 calculatoare Şcolii Gimnaziale din Apold,
iar celelalte (44 de calculatoare şi laptopuri) sunt pentru utilizarea de către profesori sau
personalul administrativ al şcolii.
Toate calculatoarele sunt conectate la internet prin firma RCS/RDS. Pe lângă
aceste calculatoare, mai există 14 laptopuri, care deservesc catedrele din școală, 3 faxuri,
6 copiatoare, 13 imprimante și 7 videoproiectoare.
În perioada 2017-2018, activitatea depusă s-a concretizat prin actualizarea site-ului
liceului astfel încât să suporte vizualizarea acestuia de pe orice dispozitiv, a licenţelor
utilizate în laboratoarele AEL şi a hărţii cu echipamente din liceu. Pentru realizarea acestor
obiective am colaborat strâns cu colegii personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic. De asemenea am lucrat şi cu efectivele de elevi pe clase. Am colaborat de
asemenea foarte bine cu direcţiunea liceului şi cu d-na bibliotecară, pentru a pune la punct
istoricul şcolii noastre.
În această perioadă am întreţinut şi am administrat reţeaua de internet a liceului
astfel încât disponibilitatea acestuia să fie maximă. Întreruperile avute au avut ca şi cauză
pene de curent sau întreruperi de internet din cauza furnizorului.
Toate cadrele didactice care au avut nevoie de asistenţă pentru folosirea softurilor
AEL, softuri speciale sau folosirea unor dispozitive speciale, au fost asistate pentru a
derula orele în condiţii optime.
În perioada 2017-2018, am fost cuprins în comisiile de examen de bacalaureat sau
simulare de examen de bacalaureat.
Calculatoarele, atât cele folosite în procesul didactic cât şi cele folosite de către
personalul didactic şi didactic auxiliar au fost periodic verificate şi scanate împotriva
viruşilor şi a programelor rău intenţionate, iar piesele defecte s-au înlocuit în cel mai scurt
timp. De asemenea au fost refăcute softurile deteriorate sau sistemele de operare stricate.
Am făcut parte din mai multe comisii, cum ar fi: Comisia de orar a şcolii, Comisia de
acordare a burselor profesionale, Comisia de acordare a ajutorului social Bani de liceu,
Comisia de acordare a ajutorului social Euro 200, Comisia de inventariere, Comisia de
apărare civilă, Comisia BDNE, Comisia SIIIR, Comisia de monitorizare a absentelor, etc.
Fac parte de asemenea din „Comisia de acte de studii”, poziţie din care împreună
cu secretariatul unităţii noastre şcolare, am realizat de asemenea mai multe diplome
redactate, după modelul celor vechi, care să înlocuiască diplomele anunţate în Monitorul
Oficial ca pierdute.
Departamentul secretariat, şi bibliotecă asistat de mine au actualizat şi întreţinut
bazele de date din BDNE şi din SIIIR. De asemenea am oferit asistenţă la folosirea
programului EduSal, pentru introducerea datelor pentru plata sentinţelor judecătoreşti
câştigate de către personalul didactic. Am actualizat licenţa pentru programul Sintact,
platformă juridică. Împreună cu firma care asigură service-ul echipamentelor de calcul, s-a
făcut verificarea lunară, iar înlocuirea tonerelor la imprimantele şi copiatoarele existente se
face în timpi optimi.
În unitatea noastră şcolară se foloseşte programul ProGeCAD, de care m-am
ocupat personal pentru înregistrarea şi update-ul licenţelor, care se face anual.
Am realizat grafic câteva modele de diplome pentru premierea la nivel local a
elevilor câştigători cât şi a celor participanţi care s-au remarcat în competiţiile sportive. De
asemenea am realizat diplome pentru concursurile locale tradiţionale (Dragobete vs. Sf.
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Valentin sau Balul Bobocilor) dar am şi participat activ la organizarea, înregistrarea video
sau foto a evenimentelor sau oferirea de asistenţă în lucrul cu echipamentele multimedia
(proiector, ecran, laptop, mixer audio, boxe audio).
Am participat la promovarea ofertei şcolare a unităţii noastre, la unităţile şcolare din
zona noastră. În cadrul acestei promovări s-a prezentat de asemenea baza materială şi
umană şi oportunităţile oferite elevilor şi absolvenţilor liceului nostru.
Am creat o condică personalizată pentru liceu şi pentru monitorizarea absenţelor
elevilor am creat un fişier în care fiecare diriginte trece la sfârşitul fiecărei luni numărul de
absenţe ale elevilor, acestea sumându-se pe clase şi pe total lună.
Se respectă normele de securitate şi sănătate în muncă permanent, peste tot unde
există echipamente de calcul. Nu există instalaţii neprotejate. Toate prizele au pământare.
În fiecare laborator există stingătoare, iar elevii sunt înştiinţaţi despre regulile de urmat
atunci când se află la oră în laboratoare.
Am fost implicat de asemenea la redactarea şi conceperea „Planului de Acţiune al
Şcolii”, a cererii şi a documentaţiei necesare în vederea evaluării periodice externe
ARACIP şi a evaluării ARACIP pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie
pentru specializarea Tehnician proiectant CAD. Am participat la redactarea şi conceperea
ROI.
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