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Raport privind activitatea instructiv-educativă desfășurată în 
anul școlar 2010 - 2011 la Liceul cu Program Sportiv Brașov 

 

1. Statutul juridic și organizatoric în care a funcționat unitatea de invățământ 
 

       Liceul cu Program Sportiv Brașov este o unitate școlară cu personalitate juridică, care este 
organizată și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, respectiv : 
          - Ordin 4925/08.09.2005 - Regulamentul de organizare  și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar. 
         - Legea 84/24.07.1995 - Legea învățământului cu modificările și completările ulterioare. 
         - Legea 128/1997 - Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare.         
         - Ordin M.E.N nr.5035/14.11.2001 - Regulament de organizare și funcționare al cluburilor 
sportive școlare. 
         -  Deciziilor Inspectoratului Școlar al Județului Brașov. 
         -  Regulamentul de ordine interioară a unității. 
          Unitatea funcționează pe patru nivele de pregătire: 

� învățământ primar 
� învățământ gimnazial 
� învățământ liceal 
� club sportiv școlar 

 

2. Formațiuni de studiu - clase, grupe (conform prevederilor planului de 
școlarizare aprobat) 

 

                Planul de școlarizare pentru anul școlar 2010-2011 are următoarea formă: 

• Gimnaziu 
� 1 clasă I cu un efectiv de 18 elevi 
� 1 clasă a II - a cu un efectiv de 12 elevi 
� 1 clasă a III - a cu un efectiv de 14 elevi 
� 1 clasă a IV - a cu un efectiv de 19 elevi 
� 1 clasă a V - a cu un efectiv de 29 elevi. 

 
• Liceu 

� 1 clasă a VI - a cu un efectiv de 26 elevi  
� 1 clasă a VII - a cu un efectiv de 23 elevi  
� 1 clasă a VIII - a A cu un efectiv de 14 elevi  
� 1 clasă a VIII - a B cu un efectiv de 21 elevi 
� 2 clase a IX-a, liceu zi, cu un efectiv de 62 elevi  
� 2 clase a X-a , liceu zi, cu un efectiv de 54 elevi  
� 2 clase a XI - a, liceu zi, cu un efectiv de 51 elevi  
� 2 clase a XII - a, liceu zi, cu un efectiv de 50 elevi. 
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• Club Sportiv Școlar 
� Atletism - 5 grupe / 56 elevi   
� Volei  băieți - 2 grupe  / 30 elevi   
� Handbal  - 1 grupă /18 elevi  
� Patinaj artistic -  2 grupe  / 18 elevi  
� Scrimă  - 2 grupe / 20 elevi.  

 
3. Posturile didactice. Ocuparea lor în condițiile prevăzute le legislația actuală: 

 

          Încadrarea în funcție didactică s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare conform cu îndeplinirea 
condițiilor de: 

� studii;  
� absolvent cu examen de licență ori examen de absolvire;  
� specializării pe discipline sportive și discipline teoretice;  
� ordin de titularizare, detașare sau suplinire emis de ISJ Brașov. 

          Funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului didactic de predare 
și de instruire practică sunt cele reglementate prin Legea Învățământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și Legea nr.128/1997 privind Statutul Personalului Didactic cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

4. Planurile și programele de învățământ pe baza cărora 
s-a desfășurat activitatea 

 

� Plan cadru de învățământ pentru clasele I - II OMECT 4686/2003, pentru clasele III - 
IV OMECT 5198/2004 și pentru clasele V-VIII OMECT nr.3638/2001, Anexa 5.1 
pentru învățământul integrat sportiv. 

� Plan cadru de învățământ pentru clasele IX - X OMECT nr. 3308/2009 Anexa 1 
pentru liceu vocațional, profil sportiv, ciclul inferior. 

� Plan cadru de învățământ pentru clasele XI - XII OMECT nr. 3308/2009 Anexa 2 
pentru liceu vocațional, profil sportiv, ciclul superior. 

� Curriculum național pentru cluburile sportive școlare. 
 

           În anul școlar 2010 - 2011 Liceul cu Program Sportiv Brașov a avut încadrarea pe cele patru nivele 
de învățământ primar, gimnaziu, liceu, club sportiv școlar după cum urmează: 
           Total elevi = 525 din care: 

� Învățământ primar: 4 clase / 63 elevi; 5.10 norme didactice, din care 4,99 norme 
pentru titulari.                                                  

� Învățământ gimnazial: 5clase /113 elevi; 9,74 norme didactice, din care 6,94 
norme pentru titulari. 

� Învățământ liceal: 8 clase / 217 elevi; 18,83 norme didactice, din care 12,47 
norme pentru titulari. 

� Club sportiv școlar: 12 grupe / 142 elevi sportive; 5,83 norme didactice. 
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 Clasa  

2r. 
elevi  

2r. total 
norme  

 Promovabilitate 
iunie 2011 

Promovabilitate 
august – 

septembrie 2011 

Discipline 
sportive  

I  18 1,17 100% 100% Atletism, patinaj,  

a II –a A 18 1,22 100% 100% Atletism, patinaj,  

a III –a A 18 1,38 100% 100% Atletism, patinaj, 

a IV –a A 13 1.33 100 % 100% Atletism,patinaj 

a V –a A 19 1,81 76.47% 100% Atletism, handbal, 
scrimă, volei 

a VI –a A 15 1,81 100 % 100% Atletism, handbal, 
scrimă, volei 

a VII –a A 14 2.04 78,57% 100% Atletism, handbal, 
scrimă, volei 

a VIII –a A 14 2.04 100% 100% Atletism, handbal, 
scrimă, volei 

a VIII –a B 15 2.04 100% 100% Atletism, handbal, 
scrimă, volei 

 

 
 Clasa  

2r.elevi  2r.total 
norme  

Promovabilitate  
iunie 2011 

Promovabilitate 
august – 

septembrie 2011 

DISCIPLI2E 
SPORTIVE  

a IX-a A 29 2,35 87% 99,93%  Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a IX- a B 27 2,35 72% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a X-a A 27 2,35 92% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a X-a B 25 2,35 79% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a XI-a A 21 2,35 90% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a XI-a  B 28 2,35 100% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

 a XII-a A 27 2,35 95% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

a XII-a B 21 2,35 100% 100% Atletism, handball, 
scrimă, volei 

 

C.S.S. = 12 GRUPE / 142 ELEVI / 5,91 2ORME din care: 3 titulari 
ATLETISM : 3 grupe începători + 2 grupe avansați = 56 elevi 
PATI2AJ ARTISTIC: 1 grupă începători +1 gr. avansați = 18 elevi 
SCRIMĂ: 1 grupă începători + 1 grupă avansați = 20 elevi 
VOLEI: 1 grupă începători + 1 grupă avansați = 30 elevi 
HA2DBAL: 1 grupă începători  = 18 elevi 
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           După cum se poate observa toate catedrele au fost constituite cu un număr de ore suficient încât să 
se poată funcționa în condiții normale atât la activitatea teoretică cât și la cea de performanță. Fiind un 
liceu vocațional - sportiv obiectivul principal a fost acela de a pregăti sportivi de înaltă performanță la 
disciplinele pe care le avem în încadrare, sportivi necesari pentru cluburile sportive din municipiul 
Brașov, dar și formarea unor generații de absolvenți cu o înaltă pregătire generală și de specialitate 
capabili de autoperfecționare, spirit de inițiativă și competență necesară integrării rapide în viață și 
societate. 
           Rezultatele sportive pentru anul 2011 până în luna octombrie se găsesc pe site-ul 
www.lpsbrasov.ro, sectiunea „Rezultate” ce completează acest raport. 
 
           Direcțiile strategice de acțiune au vizat principalele aspecte manageriale: 
 

A. MA�AGEME�TUL I�STITUȚIO�AL 
         Din acest an s-a implementat un program managerial adecvat profilului și obiectivelor de 
performanță ale liceului. 
           Factorii de decizie de la nivelul unității au militat pentru stabilirea unor relații de colaborare și de 
complementaritate între toate compartimentele și toți factorii implicați în procesul instructiv - educativ, 
cadre didactice, elevi, părinți și comunitatea locală. A fost elaborat un nou program de dezvoltare 
instituțională a unității pe o perioadă de 4 ani pornindu-se de la mijloacele materiale, financiare și umane 
de care dispune unitatea și obiectivele de performanță stabilite pe fiecare catedră și ramură de sport. 
            Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, prin programele anuale și semestriale propuse au 
căutat să implice în actul educațional părinții și elevii ca beneficiari ai acestui proces și totodată ca 
participanți activi și constienți ai actului educațional. 
           Implicarea familiei, a părinților și a comunității locale a crescut substanțial în rezolvarea 
problemelor specifice unității pornind de la sprijinul acordat în activitatea competițională, curățenia și 
igienizarea spațiilor școlare, dotarea acestora cu material didactic, organizarea pregătirii suplimentare a 
elevilor, în special al celor din clasele a VII –VIII - a și a XII-a. 
            Putem aprecia implicarea tot mai mare a părinților în rezolvarea problemelor ce țin de siguranța 
elevilor și a cadrelor didactice, consiliul elevilor venind cu propuneri de acțiuni concrete care au dus la 
scăderea cazurilor de violență în școală și în sălile de sport unde elevii noștri efectuează activitatea 
practică. 
 

B. OFERTA EDUCAȚIO�ALĂ 
           Din punct de vedere al curriculumului și ofertei educaționale, în anul școlar 2010-2011, se poate 
aprecia că s-a urmărit încadrarea în cerințele ISJ Brașov de a nu depăși numărul de ore și norme didactice, 
mergându-se pe ideea unui număr mediu de ore atât la clasele de gimnaziu cât și la cele de liceu. 
            Disciplinele opționale au fost stabilite în functie de solicitările comune ale elevilor și părinților și 
de profilul vocațional al liceului nostru după cum urmează: 

� CLS. XI - CDS – uri: 1 Lb. Română + 1 Matematică  
� CLS. XII - CDS – uri:  1 Lb. Română + 1  Istorie 
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RESURSELE UMA�E SI CALITATEA PERSO�ALULUI DIDACTIC 

 

� Norme aprobate pe primar = 5,10  an școlar 2010-2011  
� Norme aprobate pe gimnaziu = 9,74  an școlar 2010-2011 
� Norme aprobate pe liceu    = 18.83 an școlar 2010-2011 
� Norme aprobate pe CSS = 5,91  an școlar 2010-2011 

 
               În anul școlar 2010 - 2011 din totalul de 35 cadre didactice, respectiv 24 titulari și 8 suplinitori , 
3 cadre didactice cu plata cu ora, toți sunt calificați: 

� 16 au gradul didactic I  
�   3 au gradul didactic II  
� 12 au gradul didactic DEF  
�   4 debutanti 

              Dintre acestia 8 au cursuri postuniversitare (masterat), 2 cadre didactice sunt  metodiști în cadrul  
ISJ Brașov. Preocuparea pentru perfecționare a cadrelor didactice se evidențiază și prin numărul mare a 
celor înscriși la examenele pentru obținerea gradelor didactice. 
            Apreciem faptul că majoritatea cadrelor didactice demonstrează atașament față de unitatea noastră 
de învățământ, respect pentru profesia aleasă, răbdare și multă dragoste pentru copii care îi modelează. 
Majoritatea cadrelor didactice sunt cu o experiență bogată, cunosc normele și regulamentele ce 
reglementează activitatea din învățământ, Legea nr.1 a Educaţiei Naţionale, Regulamentul de organizare 
și funcționare în i învățământul preuniversitar și Regulamentul de organizare și funcționare a 
învățământului sportiv, documente care au făcut obiectul dezbaterii în cadrul Consiliilor profesorale. 
 

C. RESURSELE MATERIALE ȘI FIZICE 
          În privința manualelor școlare putem aprecia preocuparea constantă pentru aprovizionarea cu 
manualele care au fost cerute prin comandă, procentul de acoperire a fost de 85 %, iar la unele materii, 
diriginții au preluat manualele din edițiile anterioare pentru a putea fi folosite. 
           Baza materială a Liceului cu Program Sportiv Brașov se află într-un proces continuu de 
îmbunătățire, dorindu-se crearea unor condiții foarte bune pentru studiul teoretic și antrenamentele 
sportive. 
           Sediul din Strada Poarta Schei  nr.39 are următoarea componență: 

� 6 săli de clasă  
� 2 Laboratoare de informatică  
� Laborator de fizică – funcționează ca sală de clasă 
� Laborator chimie – funcţionează ca sală de clasă  
� Cabinetele de informatică sunt dotate cu câte 25 de calculatoare  
� Biblioteca, cu fond de carte în extindere, un număr de 11300 titluri  
� Sala de forță dotată cu aparatură modernă și performantă 
� 4 Săli de sport – 1 sală de jocuri neomologată 
� 1 pistă atletism 300m 
� 16 vestiare 
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                  Menţionăm că, începând cu anul şcolar 2010-2011, o parte din clădirea liceului, a fost cedată 
Liceului Teoretic „Johanes Honterus”, fapt ce a determinat transferarea ciclului primar şi gimnazial în 
locaţia din str.Cocorului nr.10. 
                 Sediul din Str. Cocorului nr.10 (fosta Şcoală Generală nr.28 Braşov) are următoarea 

componenţă: 
� 18 săli de clasă 
� 4 săli de sport transformate din săli de clasă  
� 1 bibliotecă 
� 1 laborator de informatică 
� 1 teren de sport 

 
                 La sfârșitul  anului  școlar 2010-2011 (august) situația școlară s-a prezentat astfel: 
                GIM2AZIU: 

 
 

Clasa  

Elevi înscriși la 
începutul anului 

școlar 

Elevi existenți la 
sfârșitul  

anului școlar  
2010 -2011 

 
Promovați  

I  18 16 100% 
a II -a A 12 11 100% 

 a III -a A 14 12 100% 
a IV -a A 19 17 100% 
a V -a A 29 17 100% 
a VI -a A 26 25 96% 
a VII -a A 23 18 100% 
a VII I-a A 14 12 100% 
a VIII -a B 21 21 100% 

TOTAL 176 149  
 
 
                  LICEU : 

 
 

Clasa  

Elevi înscriși la 
începutul anului 

școlar 

Elevi existenți la 
sfârșitul  

anului școlar  
2010 -2011 

 
Promovați  

a IX -a A 32 29 100% 
a IX -a B 32 30 93,33% 
a X -a A 26 26 100% 
a X -a B 29 28 100% 
a XI -a A 29 29 100% 
a XI -a B 24 22 100% 
a XI I-a A 22 22 100% 
a XII -a B 29 28 100% 
TOTAL 223 214  
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              Evaluarea 2ațională 2011 
              Au susținut examenul un număr de 33 de absolvenți. Situatia elevilor care au obținut medii peste 
nota 5 (cinci) pe discipline de examen este următoarea: 
 

� Limba și literatura română cls. a VIII -a  =  52.63 % promovați 
� Matematică cls. a VIII -a =  88.46 % promovați 

 

               Bacalaureat 2011 
               Au susținut examenul un număr de 50 de absolvenți, 36 de absolvenți au promovat examenul de 
bacalaureat 2011 iar 14 absolvenți nu au promovat examenul. Procentul de promovabilitate al 
examenului de bacalaureat este de 72%. 
 
               
 

D. RELAȚII DE PARTE�ERIAT   
 

a) Relații de parteneriat cu cluburile sportive de seniori sau secții ale acestora: 
        Relațiile de parteneriat s-au dezvoltat constant și în perioada anului școlar 2010-2012, iar 
rezultatele dovedesc acest lucru. Protocoalele de parteneriat s-au încheiat cu echipele de seniori 
locale, acolo unde promovăm cu prioritate elevii noștri , acestea fiind : 

o VOLEI BAIEȚI - CANAM  BRAȘOV 
o HANDBAL - RULMENTUL BRAȘOV 
o C.S.S. DINAMO BRAȘOV 
o C.S.S. BRAȘOVIA 
o UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV 
o C.S.M. BRAȘOV 
o Școli generale din județul Brașov ( Sc.6 Brașov, Sc. 14 Brașov, Sc. Gen. Teliu, 

Sc. 18 Brașov,etc.) 
b) Relații cu alte instituții: 

            O colaborare foarte fructuoasă o avem cu Primăria Brașov, Consiliul Local, Consiliul Județean, 
Prefectura Brașov, instituții care ne ajută substanțial în buna desfășurare a activității școlii noastre. Prin 
Inspectoratul Școlar Brașov avem contracte de colaborare cu Direcția Județeană de Sănătate, Inspectoratul 
pentru situații de urgență, Jandarmeria Brașov iar cu Poliția Municipiului Brașov contract propriu de 
colaborare. De asemenea avem o strânsă legătură cu Direcția pentru Sport Brașov și cu asociațiile 
județene de atletism, handbal, volei și patinaj. 
 
                Pentru viitor se impun următoarele: 

� Orientarea activității educative, școlare și extrașcolare, pe aspecte de pregătire și combatere a unor 
manifestări negative care afectează starea de sănătate a elevilor, respectarea regulilor de circulație, 
a normelor morale și a Regulamentului de Ordine Interioară; 

� Proiectarea și organizarea muncii dirigintelui să fie realizată în concordanță cu cerințele 
colectivelor de elevi iar consilierul pe programe educative să intensifice asistențele efectuate la 
orele de dirigenție. 

� Realizarea unor programe educative în care să fie cuprinse activități pentru fiecare categorie de 
vârstă, pe clase și grupe de studiu. 
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� Cadrele didactice ale unității, diriginții, să se implice mai mult în activitatea de prevenire și 
combatere a fumatului, consumului de băuturi alcoolice, absenteismului și violenței verbale în 
rândul elevilor, păstrarea tuturor bunurilor materiale, a mobilierului, grupurilor sanitare, 
laboratoarelor și sălilor de sport. 

� Respectarea graficului de desfășurare a serviciului pe unitate și implicarea mai mult în 
organizarea, supravegherea și desfășurarea procesului instructiv - educativ. 
 
 
 
 

           Prezentul raport va fi îmbunătățit cu propunerile făcute de către dumneavoastră, cu măsurile ce 
trebuie luate pentru obținerea de rezultate deosebite în activitatea teoretică și practică la evaluare 
națională, admitere clasa a IX-a și bacalaureat 2012. 
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