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                                                            Date generale 

 

Raion/ municipiu Cahul  

Localitate Burlăceni  

Denumirea instituţiei Gimnaziul A. Pușkin 

Adresa Str. Lenin, s. Burlăceni, r. Cahul 

Adresa filiale - 

Telefon 078138055 

E-mail gimnaziulburlăceni@gmail.com 

Adresa web - 

Tipul instituţiei  

Tipul de proprietate  

Fondator/ autoritate administrativă  

Limba de instruire rusă 

Numărul total de elevi 189 

Numărul total de clase 9 

Numărul total cadre de conducere 3 

Numărul total cadre didactice 19 

Program de activitate  

Perioada de evaluare inclusă în raport 27. 09. 2022 

Director Gudi Svetlana 
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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ 

copiilor 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Dovezi   Ordinul №2 de la  20.08.2021 «О назначении ответственных за 

мониторинг состояния здоровья работников и учащихся 

гимназии» 

 Ordinul №37 de la  07.10.2021 «Об утверждении комиссии для 

проведения осмотра кабинетов» 

 Ordinul № 24 de la  11.09.2021 «О распределении и 

утвердждении убираемой площади помещений гимназии» 

 Ordinul №54 de la  17.11.2021 «О назначении ответственного по 

охране здоровья и безопасности труда в гимназии» 

 Proces-verbal  №1 Consiliului Administrativ de la  14.09.2021 п.1 

«Инструкция по  

 охране труда и безопасности здоровья, проведение бесед по ТБ 

на уроках и во внеурочное время». 

Constatări  Școala deține următoarele documente: 

 -Cărți de inventar; 

 - protectie civila; 

 - Măsuri de siguranță; 

 - Documente normative;  

 Următoarele registre sunt ținute de asistenta medicală gimnaziului: 

 - Planul de lucru al asistentei medicale; 

 - Registru de înregistrare a elevilor  din ambulatoriu; 

 - Registru de înregistrare a bolilor infecțioase; 

 - Registru de înregistrare a selevilor  de la dispensar; 

 - Registru de înscriere a elevilor  pentru pediculoză; 

 - Registru sanitar; 

 - Registru vaccinărilor preventive; 

 - Plan lunar de lucru; 

 - Fișa individuală a copilului pe clasă. 

  

 Există o cameră medicală echipată care vă permite să acordați 

primul ajutor și examinare preventivă. 

 Medicamentele și dezinfectanții necesare sunt achiziționate de două 

ori pe an. 

 Cadrele didactice și personalul suport sunt supuse anual unui control 

medical în luna august înainte de începerea anului școlar. Bucătarii 

sunt supuși unui control medical la fiecare trei luni. Elevii sunt 

vaccinați anual stabilite de anul nașterii în Republica Moldova. 

  

 Elevii (băieți de un anumit an de naștere) sunt supuși unui control 

medical la biroul de înregistrare și înrolare militară. 

 Asistenta monitorizează săptămânal respectarea de către elevi a 

standardelor sanitare și igienice. 

 Curățarea umedă se efectuează de 3 ori pe zi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe 

toată durata programului educativ 

Dovezi  Ordinul №13 «О назначении ответственного лица за электрохозяйство в 

гимназии» de la  03. 09.2021 г. 

Ordinul №21 de la  07.09.2021 «O  назначении ответственного по 

эксплуатации газового оборудования в гимназии» 

Ordinul №25 de la  13.09.2021 «Об обеспечение безопасности учащихся 

в чрезвычайной ситуации в случае пожара».  

Ordinul №34 de la  01.10.2021 «О соблюдении техники безопасности 

при использовании электроприборов ».  

 Proces-verbal  №1 Consiliului Administrativ de la  14.09.2021 

п.1«Инструкция по охране труда и безопасности здоровья» 

Constatări  Schimburi de lucru la gimnaziu: ziua -femeie de serviciu, iar noaptea 

- paznicul conform programului. Întrucât gardul din jurul 

gimnaziului este în stare nu prea bună, sătenii traversează zona 

neîmprejmuită. Ordine pentru activități de bază pe responsabilitatea 

personalului didactic, șofer autobuz școlar, lucrători la cantină 

pentru siguranța elevilor. Standuri de siguranță. Nu avem polițist la 

școală, vizite la nevoie. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0.75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 

Dovezi   Ordinul №1 de la  20.08.2021 «Об утверждении режима работы в 

2021-2022 учебном году»  

 Ordinul №8 de la 02.09.2021 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка работников гимназии» 

 Ordinul № 112 de la 30.05.2021 «Об утверждении школной 

комиссии по оцениванию деячтельности гимназии в 2021-2022 

учебном году» 

 Ordinul №1 de la  01.09.2021 «О зачислении уч-ся в 1- ый класс» 

 Ordinul №2 de la 01.09.2021 «Об укомплектовании 1-9 классов» 

 Ordinul № 3 de la  02.09 .2021 «Об укомплектовании группы 

спортивной секции». 

 Ordinul №4 de la  03.09 2021 «О зачислении учащихся в группы 

по изучению курсов по выбору» 

 Ordinul 29 de la  21.09 2021 «О постепенной интеграции 

учащихся IV класса в V класс» 

Constatări Programul de lecții este alcătuit în beneficiul  elevilor, 

este luat în considerare programul de lucru profesorilor prin cumul. 

 Programe de lucru sunt  compilate pentru secția de sport, cercuri, 

cursuri opționale. 

Pauze variază de la  10 până  15 min 

Orarul permanent al lecțiilor este pregătit pentru începutul anului 

școlar. 

Se întocmește un tabel cu activitățile educaționale ale fiecărui 

angajat al gimnaziului, ținând cont de programul de lucru. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc., 

corespunzător particularităților psihofiziologice individuale. 

Dovezi   Mobilier în funcțiune, în conformitate cu normele igienice.   

 

Constatări Avem un sistem de învățământ cu sălile de clasă. Sălile de clasă 

permit o capacitate de până la 30 de elevi și o ocupare medie de 24 

de elevi. 

Sălile de clasă sunt echipate cu mobilier școlar corespunzător 

caracteristicilor de vârstă. 

Săli de clasă spațioase. Iluminatul respectă standardele. 

Fiecare elev este asigurat  cu un loc de muncă. 

Asezarea copiilor se realizeaza ținand cont de caracteristicile 

psihofiziologice individuale: 

- starea de sănătate a copilului (vedere, auz, paralizie cerebrală) 

- înălțimea; 

-temperament; 

-trăsături de caracter. 

 Copilul nu stă static într-un singur loc, profesorul transferă copiii pentru 

a preveni curbura coloanei vertebrale , conservarea vederii, precum și 

pentru a crea un climat psihologic favorabil și a stabili relații 

prietenoase. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: -1  

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), 

în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Dovezi   Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și 

materialelor de sprijin la: chimie, biologie, fizică, informatică, 

educație tehnologică, educație fizică;   

 Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, 

ateliere, pe terenul și în sala de sport etc. sunt aduse la cunoștința 

elevilor/ părinților, contra semnătură;   

 Registrele de evidenţă a cunoaşterii de către elevi a regulilor de 

securitate a vieţii şi sănătăţii în laboratoarele de fizică, chimie şi 

informatică;   

 

Constatări Școala este asigurată cu echipamentul  necesar conform posibilităților 

bugetului în conformitate cu cerințele sanitare și igienice și cerințele de 

siguranță. 

2 frigideri  și сongelator. Сântare pentru cantina. Termometre în 

frigider.100 de locuri în cantina. 23 de calculatoare și netbucuri , 2 

planșeturi.  

În sala adaptată sunt depozitate instrumente pentru desfășurarea lecțiilor 

și lucrărilor de laborator de fizică.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor 

sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ 

copiilor*(după caz) 

Dovezi   Ordinul  №11 de la 02.09.2021 «Об утверждение Брaкеражной 

комиссии». 
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 Ordinul №12 de la 02.09.2021 «Об организации горячего питания 

в гимназии». 

 Proces verbal  №1 de la 23.09.2021 «Об утверждение списков на 

льготное питание». 

 Ordinul №42 de la 18.10.2021 «Об утверждение состава рабочей 

группы по Государственным закупкам и распределение 

обязанностей». 

 Procesul verbal  №5 de la 16.03.2022 п.1 « Отчет о 

Государственных закупках в 2021 г.» 

Constatări Сantina  este combinată cu sala de festivități.Alimentarea conform 

cerințelor sanitare și igienice.Regimul normativ. Sunt alimentați 160 

de elevi 84%. Apă caldă. Uscătoare de mâini. Mâncarea este 

pregătită la școală. Grupul de lucru pentru achiziții publice. 

Contracte cu agenți economici pentru achiziții publice. Meniu zilnic. 

Pașaport sanitar. Lista produselor interzise. Examinarea medicală a 

angajaților gimnaziului. Frigidere si congelator.  

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elevi/ copii 

Dovezi    Existența spațiilor sanitare în edificiul principal, dar și la blocul 

claselor primare;  

 • WC-uri în incinta instituției, separate pentru băieți și fete;   

 • Lavoare cu apă curgătoare, uscătoare  

 • Accesibilitatea în blocurile sanitare;   

 • Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate;   

 • Vestiare separate pentru băieți și fete.   

Constatări În gimnazia funcționează veceuri interioare: separat pentru băieți, 

separat pentru fete. 5 chiuvete la rata de 1 pentru 40 de elevi. Apa caldă, 

săpun, uscatoare de mâini. Vestiare pentru fete si baieti. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Dovezi   Ordinul №31 de la 24.09.2021 «Об организации Гражданской 

защиты в гимназии» 

 Ordinul №97  de la 27.04.2022 «О проведении дня Гражданской 

защиты в гимназии». 

Constatări  Gimnaziul are 5 intrări și ieșiri pentru situații excepționale. 

 Trei intrări și ieșiri principale din partea din față. 

 Toate coridoarele și scările sunt marcate cu semne și indicatoare 

speciale. 

 Fiecare etaj are un plan de evacuare in caz de urgența. 

 Echipament necesar de protecție împotriva incendiilor. Stingător de 

foc la etajele 1-2, în cantina, în camera cazanelor, în sala de sport, în 

sala de calculatoare. Ieșiri de urgență .Stand de siguranță la incendiu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a 

tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor 

Dovezi   Ordinul №45 de la  22.10.2021 «О организации деятельности 

работников гимназии во время осенних каникул» 

 Ordinul №43  de la 19.10.2021 «О инструктаже учащихся о 

правилах безопасности во время осенних каникул». 

 Ordinul №105  de la 25.05.2022 «О инструктаже учащихся о 

правилах безопасности во время  летних  каникул». 

 Ordinul №65  de la 22.12.2021 «О инструктаже учащихся о 

правилах безопасности во время зимних каникул». 

 Ordinul №31 de la 24.09.2021 «Об организации Гражданской 

защиты в гимназии» 

 Ordinul №97  de la 27.04.2022 «О проведении дня Гражданской 

защиты в гимназии. 

Constatări În fiecare an, la începutul anului școlar și la sfârșitul tuturor vacanțelor 

din timpul anului școlar, profesorii clasei susțin ședințe de informare, 

excursii educaționale pentru studiul și respectarea regulilor de circulație, 

măsuri de siguranța și regulile de conduită. 

În cadrul Zilei Protecției civile, elevii  își pun în practică cunoștințele 

despre prevenirea riscurilor și primul ajutor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

Total standard 1.1 8,5 

 

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității 

fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ 

copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Dovezi   Ordinul №46  de la 14.01.2021 «Об утверждении комиссии по 

развитию партнерства и сотрудничества в гимназии». 

Constatări Ordinul №46  de la 14.01.2021 «Об утверждении комиссии по 

развитию партнерства и сотрудничества в гимназии». 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de 

sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului 

Dovezi  • Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz, 

neglijare, exploatare;   

• Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi 

didactic auxiliar în domeniul managementului educațional si 

instituțional, a părinţilor privind aplicarea procedurilor legale în 

organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, violenţă.  

• Certificate de formare;Materiale didactice (pliante, fluturaşi 

informativi, filme de scurt metraj)Procese-verbale 

Constatări Gimnaziul cooperează cu instituții specializate în cazurile de încălcare a 
regulilor de conduită, ordine publică, violențe îndreptate asupra unui elev 
sau cu participarea elevilor. 
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Nici un caz de încălcare nu este lăsat fără analiză și adoptare, măsuri 

specifice de reconciliere a părților și soluționare a situațiilor 

conflictuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 

elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Dovezi   Ordinul №10 de la 09.02.2021 «Об утверждение членов совета по 

Этике» 

 Ordinul №19  de la 06.09.2021 «Об утверждение рабочей группы 

по изучению и предотвращению случаев насилия и 

пренебрежения в отношение ребенка в гимназии».  

 Proces-verbal №2 de la 05.10.2021 Ședințelor administrative 

п.4«Методология применения процедуры организации и 

поддержки со стороны сотрудников учебных заведений в 

случае насилия и пренебрежения в отношение ребенка в 

гимназии » 

 Proces-verbal  №6 de la 11.01.2021 п.2 Ședințelor administrative 

«Ознакомление и использование Методичсекой литературы по 

борьбе с насилием» 

 Postere/ pliante ce informează în legătură cu prevenirea violenței;   

 Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare 

a procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrărilor 

instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic de copii (ANET);   

 

Constatări Conform planului de lucru calendaristic al profesorilor clasei, profesorii de 
educație civică au planificat și desfășurat activități de prevenire și 
combatere a oricărui tip de violență: 
- lecții, ore de curs, conversații. 
Instituția de învățământ promovează un stil de viață sănătos în comunitate, 

ia în considerare fiecare caz dacă există solicitări. Există un comitet de 

etică. Lucrul cu familiile pentru a promova valoarea sănătății fizice și 

psihice a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de 

prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății 

Dovezi   Сatalogul clasei. Scrisori metodologice pe descipline despre dozare 

lucrului pe acasă Centrului  de resurse.  

 Procese –verbale a ședințele părinților. 

 Planul de activitate al cadrului de sprijin;  

 Comisia Multidisciplinară Intrașcolară;   

Constatări La lecții de Dezvoltare Personală se lucrează pentru prevenirea unui stil 

de viață sănătos. Dar sunt puține evenimente la nivelul școlii (mese 

rotunde, chestionare, lucru cu părinții, discuții, traininguri). Activitatea 

favorabilă și eficientă a Centrului de resurse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 
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Total standard 3,75 

 

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod 

sănătos de viață 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu 

atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor, în 

promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Dovezi   Cabinet medical.  

 Plan de lucru a asistentului medical. 

 Proiecte didactice. 

 Chestionare.  

 Procese-verbale ale ședințelor elevilor, ședințelor părinților.  

 Centru de resurse EI. Planul anual de activitate al cadrului de sprijin;   

  

Constatări  Pentru promovarea sănătății fizice și psihice a elevilor, în 

promovarea unui stil de viață sănătos, administrația planifică și 

implementează cooperarea cu familiile elevilor. Ca urmare a 

cooperării, se desfășoară competiții sportive, activități 

extracurriculare, vaccinări și examinări medicale planificate de 

asistentă și de centrul medical local.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor 

Dovezi   Centrul Resurselor .  

 Planul de lucru a dirigintelui. 

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice;   

 Planul de activitate al Consiliului de elevi;   

 

Constatări Instituția asigură cu condiţii fizice, resurse materiale și metodologice și 

organizează diferite activităţi terapeutice și informative pentru profilaxia 

problemelor psihoemoționale ale elevilor.  Instituția susține dezvoltarea 

personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi 

fizice la nivelul potenţialului său, satisfacerea cerinţelor educaţionale ale 

copilului.   

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

0,75  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și 

de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea accesului elevilor/ copiilor 

la programe ce promovează modul sănătos de viață 

Dovezi  План работы гимназии 

Раздел 5.3 

1.Проведение Инструктажа по соблюдению мер по ТБ в гимназии с 

учениками и работниками гимназии. 

2.Составление расписания уроков с учетом сдоровьесберегающих 
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технологий в начальной и гимназической ступени обучения.  

3.Проведение бесед о здоровом образе жизни. 

4.Организация работы учреждения образования по воспитанию у 

учащихся культуры здорового образа жизни. 

5.В рамках учебных дисциплин гражданское воспитание , биология, 

химия, физика, информатика, развитие личности , информирование 

учащихся об ответственном поведении в чрезвычайных ситуациях : 

ПДД,пожарная безопасность, землетрясения, безопасный интернет, 

жестокое обращение с детьми, эксплуатация и торговля. 

Constatări Pentru promovarea sănătății fizice și psihice a elevilor, în promovarea 

unui stil de viață sănătos în gimnaziu, administrația planifică și 

implementează cooperarea cu familiile elevilor, Policlinica raională și 

un centru medical. Ca urmare a cooperării, se desfășoară competiții 

sportive, activități extracurriculare, controale medicale programate și 

vaccinări. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

Total standard 4,25 

 

Dimensiune I 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 1)Asigurarea pazei şi securităţii 

gimnaziului, a teritoriului 

aferent,siguranţa elevilor pe toată 

durata programului zilei şi în cadrul 

activităţilor zilnice şi 

extracurriculare  

 Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea unui proces 

educaţional de calitate; 

 2)Dotarea instituţiei cu materiale de 

sprijin (echipamente,utilaje, 

dispozitive, ustensile;) 

 3) Instruirea/formarea continuă a 

personalului didactic şi didactic 

auxiliar în domeniul 

managementului educațional si 

instituțional, a părinţilor pentru 

aplicarea procedurilor legale în 

organizarea instituţională şi de 

intervenţie în cazurile de 

abuz,neglijare, violenţă. 

 4)Planificarea şi realizarea diferitor 

activităţi de prevenire şi combatere 

a violenţei în gimnaziu cu/fără 

implicarea părinţilor sau a altor 

reprezentanţi ai comunităţii 

 5)Asigurarea accesului tuturor 

copiilor la servicii de sprijin pentru 

dezvolare fizică, psihică şi 

emoţională. 

 6)Organizarea alimentației copiilor  

într-o încăpere  îngrijită 

 

1)Volum mare de 

responsabilităţi  la personalul 

didactic, de conducere și auxiliar; 

2)Criza epidemiologică actuală 

cu Covid-19; 

4)Venituri extrabugetare mici; 

5)Insuficienta finanțare a 

instituției; 

6)Instituţia nu dispune de camere 

video; 
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Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 

[Standardul nu se aplică IET] 

Domeniu: Management 

Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 

participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente 

ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin 

de interesul lor imediat 

Dovezi   Reglementări privind Consiliul Elevilor;                                                     

Responsabilitățile membrilor Consiliului Elevilor Școlii; 

 Plan de lucru pentru Consiliul  Elevilor Școlii. 

Constatări  Școala are Consiliul  Elevilor și fiecare clasă are membrii de Guvernul 

elevilor. La începutul anului, fiecare clasă alege un consiliu elev al 

clasei, reprezentant la Consiliul Elevilor Școlii,  iar la o ședință comună 

a liderilor și reprezentanților clasei, sunt aleși Consiliul  elevilor, 

președintele și organele de conducere. În fruntea Consiliului Școlar al 

Elevilor sunt aleși prin vot general un președinte și adjunctul acestuia. 

Lucrează sectorul de  educație, disciplină și ordine, muncă culturală și 

sportivă, redacția.   Elevii au experiență în alegerile democratice, sunt 

capabili să-și planifice, să organizeze și să-și analizeze activitățile. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -

0,75  

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi   Dezvoltat Statutul instituției; 

 Regulamentul  Consiliului elevilor; 

 Planul anual al Consiliului elevilor 

Constatări  Sector Consiliului elevilor cooperează cu Comisia metodologică școlară 

a profesorilor clasei, directorul adjunct pentru activități educaționale, 

adjunctul pentru activități educaționale, asistenta medical. Consiliul 

elevilor cu elevii deține mecanismul de planificare a activităților la clasă 

și extrașcolare, poate evalua și analiza activitățile 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 

elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

Dovezi   Panou informativ  «Новое поколение» 

Constatări Pe stand  – activul Consiliului elevilor ,  

 Planul anual al Consiliului elevilor , evenimente viitoare și rezultatele 

evenimentelor desfășurate: competiții sportive, concursuri, ziare de 

perete. Colegiul editorial lucrează la actualizarea standului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața 

școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în 

evaluare propriului progres 
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Dovezi   Extras din procesul-verbal №1 de la 25.09. 2021. 

 Președintele CEG este membru al Consiliului de Administrație al 

școlii, 

 un CE elevilor de din raion. În CEG activează și GȘ, care include 

elevii din clasele 4-9. 

Constatări  Consiliul elevilor   efectuează chestionarea  asupra elevilor, participă la 

identificarea problemelor vieții școlare ale elevilor și la rezolvarea 

acestora, la monitorizarea procesului educațional. Analizează 

chestionarele elevilor despre activitățile Consiliului elevilor , 

desfășurate activități extracurriculare. În gimnaziu există tradiții:  Primul 

și Ultimul Sunet, Ziua Învățătorului, Dedicația elevilor de liceu, Ziua 

Naționalităților Satelor, Ziua Protectiei Civile, diverse evenimente 

sportive, editarea  ziarelor de perete. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 4,5 

 

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în 

procesul educațional 

Domeniu: Management  

Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților 

în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de 

informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 

pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor 

Dovezi   Planul anual al gimnaziei anului de studii 2021-2022 .  

 Capitol  de lucru cu părinții.  

 Consiliul de Administrație al Gimnaziului include Președintele 

Comitetului de Părinți. 

Constatări În fiecare an în fiecare clasă au loc alegeri ale comitetului de părinte. Școala 

are un comitet de părinți al gimnaziului. 

Fiecare echipă de clasă are propriul său comitet de părinți, care oferă 

informațiile necesare și lucrează cu alți părinți. Există un stand de informare 

cu informațiile necesare: 

 Un plan de lucru cu părinții, componența comitetului de părinți al 

gimnaziului și alte informații utile pentru părinți. Și pentru feedback - 

„Trust Box” (întreaba, răspundem). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor 

de învățare și odihnă pentru elevi/ copii 

Dovezi   Primăria a înființat o comisie pentru drepturile copilului. 

 Colaborare cu un asistent social și un polițist de raion. 

 Lista comisiei, procesele-verbale ale ședințelor comisiei și ale 

Consiliului de prevenire 

Constatări Comisia pentru Drepturile Copilului de la Primărie cooperează cu 

administrația gimnaziului în cazurile de lipsă de educație, absențe frecvente 

ale elevilor din motive nejustificate. Asistentul social oferă asistență 

materială celor săraci.  Polițistul raional conduce discuții preventive cu elevi 

, lucrează cu abateri de disciplină și elevi care lipsesc la lecții fără un motiv 

întemeiat. Elevii de la gimnaziu învață la școala de muzică. Sărbătorile 
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comune și alte evenimente sunt organizate în comun cu Casa de Cultură a 

satului. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 

0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  

Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor 

comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate 

pentru toți copiii 

Dovezi   Planul de lucru al gimnaziului, secțiunea de lucru cu părinții; 

 Planul de lucru al Consiliului de Administrație; 

 Planificați conferințe, întîlniri cu părinți. 

Constatări  Școala are un Consiliu de Administrație Școlar, ai cărui membri sunt 

părinți, reprezentanți ai primăriei, ai administrației școlii, președintele 

Consiliului elevilor. Există un stand de informații și o cutie de întrebări 

și sugestii. Părinții sunt informați prin grupuri de părinți în Viber, 

întâlniri cu părinți online și offline. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: 2  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a comunității 

la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea 

acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional 

Dovezi   Planul de dezvoltare a gimnaziului 2021-2026,  

 Planul anual al gimnaziului , 

 Statutul gimnaziului ,  

 Regulamentul despre Consiliul elevilor. 

Constatări  Participarea părinților, reprezentanților comunității printr-un sondaj oral 

la alegerea educației individuale, orele opționale, cursuri și secțiuni de 

sport și redactarea declarațiilor la alegerea făcută. Implicarea părinților 

în dezvoltarea și implementarea unui IEP pentru elevii cu nevoi 

educaționale speciale 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: 1,5  

Total standard                          5 

 

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 

Domeniu: Management  

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, 

prin actele reglatorii și activități organizate de instituție 

Dovezi   Planul de dezvoltare a gimnaziului 2021-2026;                                                             

Planul anual al gimnaziului 2021-2022 ;                                                                                 

 Planul de lucru Consiliului elevilor 2021-2022. 

Constatări  Satul este multinațional. Sunt reprezentanți ai diferitelor confesiuni 

religioase. Nu există cazuri de violență pe motive etnice sau religioase 

în sat. Au devenit tradiționale sărbătorile Zilei Naționalităților din sat, 

participarea elevilor la colinde de Crăciun, expoziția de artizanat 
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„Mărțișor”, „Vernisajul de Paște”, participarea la acțiunea „Regimentul 

Nemuritor”. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Dovezi   Scenarii de evenimente, reportaje foto 

Constatări  Activități comune ale școlii, primăriei, grădiniței, școlii de muzică, 

reprezentanților tuturor cultelor din sat. Organizarea și desfășurarea 

sărbătorilor în sat și școală (Ziua Satului, Ziua Copilului, Ziua Victoriei, 

Ziua Independenței; sărbptoarea «Limba noastră») toți locuitorii satului 

vin la sărbători, indiferent de religie, naționalitate și vârstă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil 

indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea 

multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și varietatea de resurse 

(umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Dovezi   Plan anual gimnaziului: secțiune școală și evenimente sportive 

Constatări  Copiii de diferite naționalități și comunități religioase învață la școală. 

După componența religioasă – reprezentanți ai creștinilor ortodocși, 

concesiuni protestante etc. Se organizează sărbători comune, competiții 

sportive, toți participă la ele - indiferent de naționalitate sau credință. În 

școală nu există cazuri de violență sau conflicte pe motive etnice sau 

religioase 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/ 

copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o societate 

interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale 

Dovezi   Programul de lucru educațional pe tema Educație spirituală și 

morală; 

 Planul de activități educaționale; 

 Promovarea valorilor şi tradiţiilor naţionale prin activităţi şcolare şi 

extraşcolare cu implicarea elevilor, părinţilor, comunităţii. 

  

Constatări  Activități în cadrul programului de lucru educațional, participarea 

elevilor la sărbătorile „Mărțișor”, Ziua Naționalităților din sat, la 

sărbătoarea Templului satului. În pregătirea și desfășurarea diverselor 

evenimente, elevii, profesorii, părinții dau dovadă de asistență reciprocă, 

toleranță și înțelegere reciprocă 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 5 
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Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Activitatea școlii se bazează pe 

principalele documente de 

reglementare: un plan de lucru pe 

termen lung pe 5 ani, un plan anual, 

statutul școlii, poziția de Сonsiliul 

elevilor . Elevii au acces pentru a 

participa la gestionarea activităților de 

clasă și școală, au acces la educație 

continuă..  

Comitetul de Părinți, ales în adunarea 

generală a școlii, este activ în rezolvarea 

tuturor problemelor: achiziționarea 

calculatoarelor, îmbunătățirea 

condițiilor sanitare și igienice, în 

activitățile educaționale și sportive și 

lucrează în Consiliul de administrație al 

școlii. 

Administrația școlii cooperează cu 

primăria, asistentul social, polițistul 

raional. 

Funcționează cutie «Спрашивайте- 

отвечаем», stend informațional «Вам, 

родители», «Новое поколение». Se 

lucrează activ la orientarea profesională 

a elevilor. 

În școală nu există cazuri de violență și 

conflicte pe motive etnice sau 

religioase. 

 

  

Nivelul de activitate socială a 

elevilor este în scădere, nivelul de 

participare interesată a părinților 

la activitățile școlii este scăzut. 

Site-ul școlii trebuie actualizat.  

 

 

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, 

origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime 

pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de asigurare a serviciilor de 

sprijin pentru elevii cu CES 

Dovezi   Planul strategic și operațional al instituției de învățământ cuprinde 

sarcini și activități bazate pe principiul Educației pentru TOȚI 

 Ordinul  №17/1 de la  06.09.2021г. «Об организации обучения на 

дому Тирон Давида» 

 Proces-verbal  №3 de la 12.11.2021  « Об утверждении Годового 

плана работы гимназии на 2020-2021уч.год».  

 Elaborat și aprobat Planul de educație incluzivă din data de 

07.09.2021 

 Rezultatele unui chestionar efectuat de elevi, angajați ai instituției, 

părinți cu privire la utilizarea educației incluzive într-o instituție de 

învățământ 

 Rezultate participării  cadrelor didactice la programe de formare 

continuă în domeniul educației incluzive, confirmând capacitatea de 
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a lucra cu copii cu diverse dizabilități: auz, vedere, fizice, psihice și 

alte dizabilități, în funcție de nevoile instituției de învățământ; 

 Organigrama instituției de învățământ conține structuri suport 

(Centrul de Resurse pentru Educație Incluzivă, Comisia 

Interdisciplinară Intrașcolară, personal didactic auxiliar etc.) create 

în instituție în vederea implementării educației incluzive. 

 Planul strategic și operațional al instituției cuprinde măsuri de creare 

a condițiilor de adaptare în instituția de învățământ pentru a asigura 

accesul fizic al copilului cu CES la mediul școla (rampe) 

Constatări Anual este elaborat un plan anual și lunar pentru educația incluzivă. Planul 

conține acțiuni specifice pentru organizarea și funcționarea sistemului 

educațional. Planul prevede accesul la educație prin consolidarea cadrului 

național de reglementare, pentru asigurarea calității la nivel de educație 

incluzivă, oportunități de educație incluzivă, dezvoltarea mecanismelor de 

cooperare, consultări și schimb de informații cu organizațiile 

neguvernamentale și părinții din procesul de implementare a planului. 

 Rezultatele unui chestionar efectuat de studenți, angajați ai instituției, 

părinți cu privire la utilizarea educației incluzive într-o instituție de 

învățământ arată progrese pozitive. 

Personalul didactic auxiliar participă la programe de formare continuă în 

domeniul educației incluzive la nivel raional și republican. 

 În gimnaziu s-au studiat liste cu elevii care au avut nevoie de ajutor la 

disciplinele academice, s-au ținut seminarii cu profesorii, întâlniri părinți-

profesori și lucru individual cu părinții elevilor cu CES. 

  Institutia de invatamant asigura acces fizic copiilor cu CES in mediul 

scolar, exista rampa pentru intrarea in sala de sport, se organizeaza 

home-schooling pentru copiii cu dizabilitati.. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin 

pentru copiii cu CES 

Dovezi  1.Ordinul №5 de la  02.09.2021 « О утверждении руководителя Центра 

Ресурсов»  

3. Ordinul №6 de la 02.09.2021 : «Об утверждении многопрофильной 

внутри школьной комиссии по инклюзивному обучению. 

4.Proces-verbal al CA №1  de la 23.09.2021 «Об утверждении списка на 

льготное питание» 

5. Rezultate observare pentru crearea de servicii de sprijin pentru copiii cu 

CES într-o instituție de învățământ și asigurarea acestora cu echipamentele 

necesare implementării educației incluzive 

Constatări În instituția de învățământ a fost înființat Centrul de Resurse pentru 

Educație Incluzivă. 

 S-a creat ordin de numire a unui personal didactic auxiliar pentru 5 

elevi cu forme medii de dificultate de invatare. Și organizarea de 

pregătire individuală la domiciliu pentru 3 elevi cu dizabilități. 

Instituția de învățământ realizează o evaluare cuprinzătoare a copiilor din 

educația incluzivă. 

 fost creată  CMI. Planul anual al CMI este analizat și aprobat împreună cu 

planul anual al instituției de învățământ la o ședință a consiliului pedagogic, 

iar decizia se aprobă prin ordin al directorului. 

 Păstrăm legătura și cooperăm cu SAP în domeniul IO.   
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Plan de lucru aprobat CMI. Lista copiilor cu CES este în curs de aprobare. 

Se aprobă furnizarea altor servicii suplimentare copiilor aflați în situații de 

risc (hrană, rechizite școlare etc.). 

 Se efectuează monitorizarea curentă a proceselor AI în gimnaziu. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența 

înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor, instituțiilor 

de învățământ general cu programe combinate] 

Dovezi   Informații despre toți copiii de vârstă școlară din teritoriu, inclusiv 

copiii cu CES. Liste cu copiii în situație de risc (Legea nr. 140 din 

14.06.2013); 

 Informații despre copiii de vârstă școlară din teritoriu, inclusiv copiii 

cu CES, enumerați conform rapoartelor statistice din formularul 

SGL 1; 

 Ordinul  №20 de la 06.09.2021 «О назначении ответственной за 

охват обучением учащихся в гимназии». 

Constatări Instituția de învățământ are informații despre toți copiii de vârstă școlară de 

pe teritoriul comunei, inclusiv elevii cu CES. 

 Se menține o bază de date a elevilor cu CES implicați în gimnaziu. 

 Există liste prospective de copii pentru 5 ani. 

 La începutul anului se aprobă o listă a elevilor cu CES pentru acest an 

universitar și se întocmește o listă a elevilor care trebuie implicați în 

educația incluzivă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și 

asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în 

funcție de necesitățile copiilor 

Dovezi   Ordinul  №15 de la  04.09.2021 «Об утверждении рабочих групп 

по работе с учащимися с ООП»  

 PEI elaborate pentru fiecare copil cu CES din gimnaziu, care 

individualizează procesul educațional. 

 PEI sunt compilate în conformitate cu standardele aprobate. 

 PEI este monitorizat cel puțin o dată la șase luni. 

 Fiecare copil cu CES din instituție are condiții specifice și 

individualizate pentru evaluarea finală și certificarea în conformitate 

cu CES. 

 Rezultatele analizei convorbirilor cu elevii, părinții elevilor cu CES. 

 Ordinul privind crearea unei comisii interdisciplinare intrașcolare 

 Procesele verbale ale ședințelor Comisiei Interdisciplinare 

Intrașcolare 

 de înregistrare a proceselor- verbale. 

 Acordul  părinților la examinarea copiilor. 

Constatări Grupurile de lucru aprobate elaborează și implementează curricula PEI 

individuale pentru fiecare elev cu CES în conformitate cu normele și 

recomandările aprobate ale SAP. 

 La sfârșitul fiecărui semestru, PEI-ul este monitorizat și, dacă este necesar, 
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PEI-ul este actualizat și corectat. 

Administrația vizitează și analizează lecțiile și lecțiile individuale la Centrul 

de Resurse pentru elevii cu CES. 

Comisia Interdisciplinară Intrașcolară funcționează cu respectarea 

obligațiilor stabilite de lege, procesul-verbal al ședinței comisiei și registrul 

de înregistrare a protocoalelor de evaluare primară a elevilor se păstrează cu 

acordul părinților. 

Se cooperează cu comisia psihologică și pedagogică a SAP din Cahul. 

 Participarea la seminare de formare online privind educația incluzivă în 

raion. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Dovezi   Ordinul ME nr. 952 din 12.06.2011pentru PEI, elaborate în 

conformitate cu structura și Ghidul de implementare; 

 Rezultatele analizei lecțiilor, activităților extrașcolare, altor activități  

implementate într-o instituție de învățământ; 

  Rezultatele analizei fondului bibliotecii pe materiale didactice, 

regulamente de implementare a educației inclusive. 

Constatări În conformitate cu recomandările SAP, se întocmește un curriculum 

individual pentru fiecare copil cu CES în conformitate cu structura și Ghidul 

de implementare. 

 Cadrele didactice efectuează corectarea planurilor, proiectelor didactice ale 

lecţiilor, adaptarea conţinutului materialului educaţional, în funcţie de 

nivelul de dezvoltare şi potenţialul educaţional al fiecărui copil. 

  Elaborarea fișelor individuale, adaptarea textelor, diagramelor, 

tabelelor, prezentărilor în conformitate cu conținutul PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard 6,5 

 

Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, 

nediscriminatorii și respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Dovezi   Regulamentul intern al instituției, contractele de muncă, fișele de 

post ale angajaților conțin obligația de a raporta în caz de violență, 

neglijare, exploatare și trafic de copii; 

 Procese verbale ale ședințelor administrative,  privind informarea 

tuturor angajaților instituției (cel puțin 1 ședință) despre procedura 

de identificare, înregistrare și evaluare inițială a presupuselor cazuri 

de violență, neglijare, exploatare și trafic de copii; 

 Raport de identificare a cazului, formular model, jurnale (dacă sunt 

identificate forme de discriminare). 

Constatări Există o Comisie pentru Detectarea Abuzului și Discriminării Copilului. 

 Toți angajații gimnaziilor sunt informați cu privire la procedura de 

identificare, înregistrare și evaluare inițială a presupuselor cazuri de 
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violență, neglijare, exploatare și trafic de copii. 

 Se ține un model de registru pentru înregistrarea cazurilor de depistare a 

formelor de discriminare. 

 Gimnaziul se implică activ în crearea unei atmosfere favorabile și în 

asigurarea educației pentru toți. Toți elevii au acces la o educație de 

calitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

copiilor cu CES 

Dovezi   Planurile strategice și operaționale ale instituției includ măsuri de 

dezvoltare a comunicării, modalități de asistență reciprocă, toleranță, 

precum și promovarea relațiilor interpersonale bazate pe respect 

reciproc și acceptare a diferențelor. 

 Planurile strategice și operaționale ale instituției includ activități cu 

părinții  

 Planurile strategice și operaționale ale instituției includ măsuri de 

dezvoltare a comunicării și a relațiilor cu familia unui copil cu CES 

în vederea implicării membrilor familiei în dezvoltarea PEI. 

 Analiza SWOT, protocoale ale consiliilor administrative, consiliilor 

pedagogice privind organizarea autoevaluării pentru planificarea 

strategică și operațională a unei instituții de învățământ (cu 

implicarea personalului didactic, personalului suport, părinților, 

elevilor, membrilor comunității) 

Constatări Se efectuează convorbiri individuale, instruiri cu elevii, vizite ale părinților 

la centrul de resurse, consultații pentru părinți. 

 Orele de curs au fost susținute în toate clasele privind dezvoltarea toleranței 

și toleranței unul față de celălalt. 

  Au fost organizate conversații individuale, instruiri cu elevii, vizite ale 

părinților la Centrul de Resurse, consultări pentru părinți. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea 

personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor 

proceduri 

Dovezi   Rezultatele unui chestionar efectuat de elevi, părinți cu privire la gradul 

de conștientizare a copiilor și a părinților, persoane pe a căror 

responsabilitate se află copiii, membri ai comunității cu privire la 

metodele de identificare, raportare a presupuselor cazuri de violență, 

neglijare, trafic de copii, precum și despre cadrul de reglementare în 

acest domeniu. 

Constatări S-a creat un ordin pentru desemnarea unei persoane responsabile, copiii știu 

la cine să apeleze pentru ajutor. 

  La orele de curs și la întâlnirile părinți-profesori, elevii și părinții sunt 

informați despre modalitățile de identificare, raportare a presupuselor 

cazuri de violență, neglijare și trafic de copii. 

Pondere și punctaj Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 - Punctaj acordat: - 1 
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acordat  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în scopul 

respectării individualității și tratării valorice a lor 

Dovezi   Rezultatele observărilor lecțiilor la clasă, activități extracurriculare, 

activități educaționale organizate în centrul de resurse pentru 

educație incluzivă cu participarea copiilor cu CES și a altor copii; 

 Rezultatele analizei utilizării autoevaluării elevilor, evaluării 

formative și feedback-ului pentru optimizarea procesului 

educational; 

 Date privind progresul și dezvoltarea copiilor; 

 Rezultatele anchetei părinților privind gradul de conștientizare a 

copiilor și părinților, inclusiv a copiilor cu CES, cu privire la 

progresul educațional și rezultatele școlare. 

Constatări Curriculumul pentru copiii Cu CES este aplicat în mod diferențiat în 

conformitate cu recomandările SAP. 5 elevi învață după un curriculum 

modificat și primesc sprijin educațional de  la Centrul de Resurse și 3 elevi 

învață acasă. 

Ajutorarea colegilor pentru copiii cu CES, implicarea copiilor în proiecte și 

activități extrașcolare. 

  La sfârșitul fiecărui semestru, PEI înregistrează progresul educațional al 

dezvoltării fiecărui elev cu CES, pe care părinții sunt familiarizați și ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Dovezi   Ordinul 19 din 9 februarie 2021 privind aprobarea membrilor 

consiliului de etică al gimnaziului; 

 Ordin de numire a unei persoane responsabile cu analiza 

reclamațiilor și sugestiilor; 

 Materiale despre organizarea a cel puțin unui seminar privind 

procedurile de prevenire, depistare, raportare, evaluare a soluționării 

cazurilor de violență/neglijarea copiilor. 

Constatări Gimnaziul are o cutie pentru raportarea cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare si trafic de catre copii 

 A fost creat un ordin de numire a unei persoane responsabile cu analiza 

reclamațiilor și sugestiilor 

 La întâlnirile părinți-profesori la nivel de școală și la clasă, la lecțiile de 

dezvoltare personală și educație civică, s-au ținut discuții și seminarii 

informative despre modalități de recunoaștere și combatere a discriminării. 

În cadrul gimnaziului funcţionează Consiliul de Etică, care, dacă este cazul, 

ia în considerare problemele legate de discriminare. 

 Toți profesorii conduc discuții cu elevii pe tema discriminării și a 

mecanismelor de protecție împotriva acesteia. În caz de discriminare a 

elevilor, fiecare elev știe ce demersuri să facă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

Total standard 6,5 
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Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil 

Domeniu: Management 

Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu 

accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și utilizarea 

resurselor noi 

Dovezi   Rezultatele analizei lecțiilor, activităților extracurriculare, altor activități 

organizate în instituție pentru a asigura un mediu accesibil și sigur 

pentru fiecare copil. 

Constatări  Gimnaziul oferă un mediu accesibil și sigur pentru toți elevii, inclusiv 

pentru elevi  cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de interes public 

Dovezi   Conform Legii nr.133 din 08.07.2011. – privind protecția datelor cu 

caracter personal și respectarea principiului confidențialității se iau 

măsuri de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzute în Carta 

gimnaziului. şi Regulamentul de funcţionare a gimnaziului. 

Constatări Regulamentul intern al instituției prevede protecția datelor cu caracter 

personal. 

 Activitățile personalului didactic sunt legate de protecția datelor cu 

caracter personal în conformitate cu principiul confidențialității și 

reglementările care reglementează activitățile psihopedagogice din 

gimnaziu, toate informațiile despre copiii cu nevoi speciale sunt stocate 

în Centrul de Resurse. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a 

spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Dovezi   Rezultatele observațiilor pentru asigurarea unui mediu accesibil 

tuturor copiilor (blocuri sanitare, intrări accesibile, rampe); spații de 

mobilitate și zone de agrement sigure pentru toți copiii, inclusiv 

copiii cu CES, transportul elevilor cu dizabilități fizice. 

 Observaţii privind adaptarea mediului de învăţare la nevoile 

individuale ale copiilor cu CES. 

 Rezultatele observaţiilor privind adaptarea condiţiilor de învăţare la 

caracteristicile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi. 

 Rezultatele observației pentru a facilita învățarea prin moduri 

alternative de comunicare, utilizarea Braille, sisteme alternative de 

scriere și asistență reciprocă între indivizi cu aceleași probleme.                             

Constatări Asigurarea accesibilității clădirilor – fiecare elev are posibilitatea de a intra 

liber în sala sa de clasă. Pentru elevii în scaun cu rotile, există o rampă la 

intrarea în gimnaziu. 

Centrul de Resurse este situat la etajul 1 și este ușor accesibil tuturor 

copiilor. 

 Nu există echipament special în gimnaziu. 

 Pentru 3 elevi cu dizabilități organizat pregătire individuală la domiciliu 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi   Rezultatele observației privind disponibilitatea tehnologiei 

informației și comunicațiilor (rețea funcțională de calculatoare) 

adaptată nevoilor tuturor copiilor, inclusiv copiilor cu CES. 

 Rezultatele observațiilor privind conexiunea la Internet a unei rețele 

de calculatoare 

 Rezultatele observațiilor privind accesul tuturor copiilor, inclusiv al 

elevilor cu CES și al personalului didactic, la o rețea de calculatoare 

pentru documentare și informare în timpul lecțiilor și în afara orelor. 

 Rezultatele observațiilor privind posibilitatea utilizării tehnologiei 

informației pentru copiii cu CES 

Constatări Sunt utilizate tehnologiile informației și comunicațiilor (o rețea funcțională 

de calculatoare) adaptată nevoilor tuturor copiilor, inclusiv copiilor cu CES, 

videoproiectoare 

Toate sălile de clasă, inclusiv Centrul de Resurse, au acces la Internet. 

Personalul didactic, dacă este necesar, utilizează tehnologia informației, 

materiale video și prezentări în sala de clasă și în activitățile extrașcolare. 

  Centrul de Resurse este dotat cu un computer care este utilizat de elevii 

cu CES în timpul activităților de dezvoltare și obținerea de informații 

suplimentare necesare de pe Internet. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard      6,0 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 
Centrul de Rsurse pentru Învățare 
Incluzivă funcționează conform 
programului de lucru. 

- Toți elevii cu CES primesc sprijin 
educațional individual de la educatori și 
educatori de sprijin la Centrul de 
Resurse și la clasă. 

-Elevii cu CES au fost implicați în toate 
activitățile extrașcolare. 

- În acest an, SPPS a efectuat o 
reevaluare a elevilor cu CES, în urma 
căreia s-au relevat progrese în 
dezvoltarea copiilor. 

 - Profesorul auxiliar menține 

contactul constant cu personalul 

didactic care desfășoară procesul 

educațional cu elevii și grupul PEI. 

  

  

Nu întotdeauna personalul 

didactic poate sprijini în mod 

adecvat elevii cu CES la clasă. 

- Părinții elevilor cu CES nu 

cooperează suficient cu instituția 

de învățământ pentru a atinge 

obiectivele de dezvoltare a 

copiilor cu CES. 

- Părinții nu exercită un control 

adecvat asupra educației și 

pregătirii temelor pentru elevii cu 

CES. Adesea, acești elevi își fac 

temele doar la Centrul de Resurse, 

fără a consolida ceea ce au învățat 

acasă. 
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Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional 

de calitate 

Domeniu: Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale 

Dovezi   Program de dezvoltare în perspectivă a gimnaziului 2021-2026. 

 Planul de lucru al gimnaziului. 

o secțiunea „Plan de perspectivă pentru certificarea 

personalului didactic”; 

o sectiunea „Planul de perspectiva pregatirii cursurilor 

profesorilor”; 

 Plan de asociere a părinților, elevilor. 

Constatări Administrația gimnaziului realizează anual asigurarea  cu personal didactic. 

Oferă finanțare pentru cursuri. În timp util întocmește cereri pentru tinerii 

profesioniști. Fiecare birou este dotat cu internet prin cablu. Există 1 birou 

de informatică, un birou de educație muzicală. Obiectivele și sarcinile de 

lucru în anul universitar au fost stabilite în fața cadrelor didactice, se 

lucrează în continuare la implementarea programului de dezvoltare a 

gimnaziului și a planului de lucru pentru anul. 

 Nu există o Comisie de Monitorizare a Calității 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 

și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Dovezi   Ordinul  № 76 de la 14.01.2022 «Об утверждении уточненного 

списка аттестующихся цчителей в 2021-2022 учебном году»; 

 План работы гимназии 

 -Раздел III. Куррикулум 3.3. План работы с одаренными детьми.  

 -Раздел III. Куррикулум 3.5. План работы Многопрофильной 

коммиссии.   

 Ordinul  №71 de la  12.01.2022 «Об утверждении графика 

проведения внутришкольных олимпиад»; 

 Note informative.; 

  Rapoarte despre activitățile profesorilor de discipline; 

  Procese-verbale ale activităților СSM și ale consiliilor pedagogice. 

Constatări Gimnaziul lucrează eficient pentru a îmbunătăți resursele umane și a 

îmbunătăți competențele profesionale. 

 Administrația gimnaziului organizează finalizarea la timp a cursurilor. 

Activitățile planificate în programul de dezvoltare pe termen lung și în 

planul de lucru al gimnaziului se desfășoară integral și au fost luate în 

considerare la consiliul profesoral,la ședințele  CA. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului 

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea 
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mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de 

comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate 

Dovezi   Ordinul  №23 de la  10.09.2021 «Об утверждении состава 

Методического Совета»; 

 Ordinul  №22 de la  10.09.2021 «О назначении руководителей 

ШМК». 

 Note informative; 

 План работы гимназии. 

 -Раздел IV. Человеческие ресурсы. 

 4.1. Деятельность Методического совета,  

 4.2. Школьные методические комиссии 

Constatări Întregul personal didactic participă la activitățile disciplinei CSM . 9 

profesori sunt dirigintele , lucrează în CSM ca profesori de clasă. Consiliul 

Metodologic reunește toți liderii CSM , monitorizează activitatea comisiei și 

implementează lucrările conform planului. 

 Şedinţele CSM au loc cel puţin o dată la 2 luni. Aprobarea planificării 

pe termen lung, a misiunilor olimpiadei, a lucrărilor de testare are loc la 

ședințele CSM printr-o discuție transparentă, democratică, schimb de 

experiență și adoptarea unei decizii unificate. La sfarșitul semestrului 

sunt realizate proceduri interne de monitorizare si revizuire a planurilor 

anuale de management operațional. Se păstrează un portofoliu de 

realizări educaționale, un raport și o diagramă pentru urmărirea 

rezultatelor educaționale. Se întocmesc certificate de informare, rapoarte 

de activitate și protocoale ale consiliilor profesorale. Nu există 

suficientă muncă pentru a monitoriza rezultatele tuturor profesorilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției 

de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Dovezi   Ordinul  «Об утверждении заведованием кабинетами на 2021-

2022 уч. год» ;                             

 Ordinul № 15 de la  02.09.2021 года «О распределении нагрузки 

на 2021-2022 уч. г »; 

 Ordinul  «Об утверждении сети классов на 2021-2022 уч. год» ;                                        

 Ordinul  «О назначении классных руководителей на 2021-2022 

уч. год»; 

 Analiza raportului dintre numărul de copii - numărul de săli de clasă; 

  Echipament special pentru elevii cu CES: 

 Numărul de mese, scaune, gradul de conformitate cu caracteristicile 

anatomice și fiziologice ale copiilor; 

 Numărul și tipul spațiilor școlare corespund profilului instituției și 

numărului total de copii: 

 Facilitățile școlare sunt accesibile tuturor copiilor, inclusiv celor cu 

CES. 

Constatări  Toți elevii gimnaziului sunt angajați într-o tură conform sistemului de 

clasă, în cazul împărțirii subiectului în grupe, o parte din clasă merge 

într-o altă sală. Numărul, tipul localului școlar și echipamentului 

corespund profilului gimnaziului și numărului total de elevi. Pentru 

elevii cu CES au fost create condiții: un centru de resurse dotat cu 

material didactic și numărul necesar de locuri de muncă pentru elevi. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2 

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare 

curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale 

acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

Dovezi   Proceduri de monitorizare a situației elevilor, părinților, personalului 

și a altor beneficiari; 

 Panou informativ cu informații despre serviciile educaționale ale 

instituției de învățământ; 

 Feedback de la beneficiari; 

 Ghestionarea. Procese-verbale ale ședinței administrative. 

Constatări Instituția de învățământ organizează diverse evenimente cu părinții și alți 

beneficiari cu informații despre realizările gimnaziului. Ședințele 

administrative aveau loc lunar , unde sunt luate în considerare diverse 

probleme legate de activitatea cu drepturi depline a gimnaziului, se țin 

procese-verbale ale ședințelor. 

Se desfășoară un ghestionar  între profesorilor, părinților și elevilor cu 

privire la dozarea temelor, la munca la învățământ la distanță. 

Personalul didactic de la clasă folosește TIC, au fost achiziționate 5 

televizoare pentru a le folosi în clasă. 

 Nu există un site web al instituției de învățământ cu informații accesibile 

pentru orice persoană interesată despre rezultatele și realizările 

gimnaziului. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Dovezi   Fișe de post pentru manageri, profesori prin cumul , profesori de 

clasă, personal suport 

 Facturari 2021-2022 

 Liste de verificare 2021-2022 

 Cartografie-SIME 2021-2022 

 Comenzi intrașcolare pe activitatea principală. 

 Dosarele personale ale cadrelor didactice și documentele de studii 

ale acestora care confirmă specializarea. 

 Documente privind reglementarea timpului de lucru al personalului. 

 Contracte de munca. 

 Fișe de evaluare. 

 Întâlniri organizate de manageri cu privire la documentația de 

reglementare. 

 Aplicații pentru tinerii profesioniști. 

 Plan de pregătire avansată a cadrelor didactice. 

Constatări Gimnaziul funcționează conform regulamentului intern al instituției. 

 S-a întocmit un tabel de personal, se urmăresc fișele posturilor pe baza 

comenzilor intrașcolare. Dosarele personale ale cadrelor didactice se 

păstrează cu documentația necesară care confirmă specializarea. Se 

intocmesc carduri pentru normalizarea programului de lucru al 

personalului. Toată documentația se păstrează în conformitate cu 

reglementările instituției de învățământ.O dată la 3 luni se evaluează 
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realizările fiecărui angajat.În gimnaziul este lipsa de învățători, lucrează 

3 profesori prin cumul (fizica, istoria, limba română). 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1.5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în 

limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi   Planul de dezvoltare strategică a gimnaziului pentru anul de studii  

2021-2026. 

 Planul de lucru al gimnaziului pentru anul de studii 2021-2022 

 Distribuirea cursurilor opționale, revista clasei. 

 Curriculum modificat. 

 Portofoliul profesorilor. 

Constatări  Gimnaziul continuă să funcționeze conform programului de dezvoltare 

strategică întocmit pentru 2021-2026.Se lucrează conform planului 

gimnaziului pentru anul de studii 2021-2022. Se aplică curriculumul 

național, adaptându-l la nevoile instituției de învățământ. Sunt utilizate 

toate cursurile opționale conform curriculum-ului. Jurnalele de clasă 

sunt ținute sistematic și verificate de către administrație lunar. Pentru 

cursurile opționale și PEI, este necesar să se efectueze monitorizarea, 

care va permite fiecărui profesor să îndeplinească mai bine planul. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard  

 

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu 

finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv 

componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI) 

Dovezi   Organizarea procesului de invățământ: 

 Pregătirea bazei materiale și tehnice a gimnaziului pentru începutul 

anului de studii. 

 Programul de lecții și apeluri pentru anul de studii până la 1 

septembrie. 

 Plan de lucru pentru anul de studii, luând în considerare rezultatele 

anului precedent. Transparență în luarea deciziilor privind formele și 

direcțiile de control și monitorizare. 

 Distribuirea în timp util a încărcăturii, facturare, rapoarte statistice la 

începutul anului. 

 PEI, Curriculum modificat. 

Constatări Administrația ține evidența pregătirii avansate a cadrelor didactice și a 

managerilor - frecvența la cursurile obligatorii la fiecare 3 ani; seminarii, 

traininguri, mese rotunde, cursuri de master. Toți membrii administrației, 

liderii CSM  și mentorii desfășoară activități individuale (în propriile zone) 

cu profesori tineri și nou-veniți. 

 Gimnaziul monitorizează implementarea curriculumului, precum și 

lucrul la curriculum-ul modificat și PEI. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 

recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, 

instituționale și naționale 

Dovezi   În Planul activității gimnaziului există: 

 Planificare pe termen lung pentru 5 ani de pregătire a cursurilor 

pentru profesori și manageri. 

 Planificarea anuală a activităților de parteneriat. 

 Planificarea desfășurării seminarelor metodologice pe baza 

gimnaziului și raionului. 

 Plan de lucru cu profesorii tineri și nou-veniți și numirea mentorilor. 

 Planificarea consiliilor profesorale tematice care vizează formarea 

continuă a cadrelor didactice. 

  

Constatări  La CSM sunt rapoarte ale profesorilor despre autoeducație 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 

 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe 

elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de 

eficiență a învățării 

Dovezi   Programul personalului. 

 Ordine privind angajarea, transferul și concedierea personalului. 

 Documente privind reglementarea activităților personalului. 

 Contracte individuale de munca. 

 Hărți și alte documente de evaluare. 

Constatări Administrația gimnaziului desfășoară o muncă sistematică cu personalul, 

toate subiectele din curriculum sunt deduse în totalitate, anual în martie-

aprilie implementarea programelor și partea practică pentru acestea este 

monitorizată, dar nu există un profesor de educație tehnologică pentru 

băieți. 

Gimnaziul dispune de mijloace de predare: materiale, ajutoare curriculare 

necesare muncii de predare a elevilor. 

 Profesorii la clasă folosesc tehnologia informatică, folosesc materiale 

din fondul bibliotecii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,5 

Punctaj acordat: - 1 

Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ 

copilului 

Dovezi   Proiecte didactice 

 Catalogul clasei 

 PEI 

 Rezultatele observațiilor în cadrul participării la lecții 

 Ghestionar 

Constatări Personalul didactic evaluează rezultatele învățării în conformitate cu 

standardele și sesizarea evaluării (inclusiv elevii cu CES). 

În cadrul lecțiilor urmate, jurnalele de clasă au arătat evaluarea elevilor. 

 Profesorii mențin o listă de realizare a elevilor, lucrări de testare. 

Conform rezultatelor sondajului, se realizează perspectivele de planificare a 

muncii. 

Există o problemă: nu toți profesorii evaluează obiectiv elevii, supraestimează 

notele . 
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 Evaluarea bazată pe criterii în clasele 5-8 provoacă în continuare dificultăți 

profesorilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și 

operațională 

Dovezi   Proiecte didactice de activități extrașcolare. 

 Programul de dezvoltare a perspectivei. 

 Planul de lucru al instituției 

 .Portofoliul profesorului clasei. 

 Portofoliu de clasă. 

 Registru de activități extracurriculare. 

 Rezultatele participării la competițiile regionale. 

 Fotografii, material video. 

Constatări Se acordă o atenție deosebită conformității planificării cu toate actele 

juridice de reglementare. Contabilizarea specificului fiecărui subiect și al 

fiecărui ciclu de studiu, prin CSM. Planificarea didactică pe termen lung 

face parte din portofoliul profesorului, inclusiv planuri, metodă. 

recomandări, Curriculum, Standarde de eficacitate, Referenţiale 

Administraţia ţine caiete cu lecţiile frecventate ale profesorilor, rezultatele 

lecţiilor urmate şi comentariile sunt raportate la şedinţe. 

 Menținerea Registrului de știri de la seminarele regionale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -  

 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI) 

Dovezi   Rapoarte ale cadrelor didactice pe 1 semestru și pe an la discipline. 

 Referințe Rapoarte ale profesorilor de clasă pentru 1 semestru și an 

pe clasă. 

 analitice privind rezultatele performanțelor academice pe 1 

semestru, pe an, rezultatele examenelor pentru ciclul gimnazial. 

 Proiecte didactice 

 Catalogul clasei 

 PEI 

 Rezultatele observațiilor în cadrul participării la lecții 

 Ghestionarea. 

Constatări Pe baza rezultatelor ghestionarelor, analizei lecțiilor urmate și lucrului 

individual cu părinții, se întocmește un plan de lucru pentru centrul de 

resurse. 

 Administrația școlii și comisia multidisciplinară intrașcolară analizează 

în comun rezultatele muncii și dezvoltă metode de lucru pentru a umple 

golurile în cunoștințele elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

Total standard        10 
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Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul 

educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, 

laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul 

decizional privitor la optimizarea resurselor 

Dovezi   Biblioteca - fond de artă și fond educațional 

 Laboratoare-1 

 Sala de adunări - 100 locuri 

 Sală de sport - clase I-IX 

Constatări  Resursele educaționale ale gimnaziului respectă în general toate 

cerințele legale și de reglementare. Elevii și părinții lor au avut acces la 

toate aceste resurse, ținând cont de ciclul de învățare. Părinții sunt 

familiarizați cu toate resursele. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și mecanismele de 

valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului 

modificat sau a PEI 

Dovezi   Finalizarea programelor SIME, SIPAS. 

 Completarea Registrelor, paginile fișei de rezumat și evidențele de 

prezență au fost stocate în arhivă timp de 75 de ani. 

 Dosarele personale ale elevilor din clasele 1-9. 

 Fotocopii certificatelor pentru cursul gimnazial. 

 Caietul de eliberare a actelor pentru cursul gimnazial. 

 Certificate de realizare a elevilor- 5 ani. 

 Rezultatele semestriale, anuale ale elevilor. 

 Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare. 

 Raportul comisiei raionale privind activitatea Centrului de Resurse. 

Constatări Se efectuează o analiză a progresului elevilor pe clasă și a gimnaziului 

în ansamblu. 

În funcție de evaluarea performanței, se întocmesc liste pentru acordarea 

elevilor cu diplome și premii, scrisori de mulțumire către părinți. 

Se întocmește monitorizarea rezultatelor testărilor naționale la materii, 

se anunță rezultatele participării elevilor la olimpiadele școlare. Prezența 

unei baze de date cu progresele elevilor este obligatorie și face posibilă 

eliberarea documentelor necesare pentru restaurarea documentelor 

pierdute și eliberarea unui duplicat. 

 Acest lucru face posibilă efectuarea unei analize comparative a 

rezultatelor diferiților ani, tragerea de concluzii despre motivele acestor 

rezultate și luarea deciziilor cu privire la acțiunile din anul următor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului/ copilului 

Dovezi   Programul de dezvoltare a perspectivei. 

 Planul de lucru al instituției. 

 Echipamentul instituției. 

 Activitate de consiliere individuală a profesorilor cu elevii, după caz. 
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 Evaluarea continuă (formativă și sumativă) este obligatorie cu 

explicație și analiză. 

 Panou informativ. 

 Diplome. 

Constatări Chestionarele din gimnaziu privind activitățile instituției sunt efectuate după 

caz și sunt luate în considerare la luarea deciziilor. 

A fost creat un grup de lucru cu achizițiile publice. 

 Există o cutie de reclamații și sugestii atât pentru elevi, cât și pentru 

părinți, în care își exprimă opiniile și sugestiile. Panoul informativ 

reflectă activitățile educaționale și educative ale gimnaziului 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ 

[partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET] 

Dovezi   Chestionarea. 

 Conversații individuale. 

 Cutie pentru reclamații și sugestii. 

 Rezultatele observațiilor în cadrul participării la lecții 

Constatări La lecții fiecare profesor folosește diferite metode și forme de lucru, ținând 

cont de caracteristicile fiecărui elev. 

Rezultatele observațiilor în cadrul frecvenței lecțiilor au arătat că copiii 

manifestă capacitatea de a fi incluși în toate procesele de învățare. 

 Chestionarea  efectuate în rândul elevilor oferă posibilitatea de a alege 

participarea la munca în cerc, secțiunile de sport și cursurile opționale 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

0,75 

Total standard       5,25 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

1.Program de dezvoltare a perspectivei. 

2. Planul de lucru al instituţiei. 

3. Rapoartele de activitate ale instituţiei. 

4. Procese-verbale  de ședințe ale 

comisiilor metodice, consiliului 

pedagogic. 

5. Munca consiliului administrativ. 

6.Proiecte didactice pe termen lung. 

7. O cutie de reclamații și sugestii. 

8. Seminarii regionale. 

 

1. Lipsa personalului didactic 

local. 

2. Monitorizarea muncii cadrelor 

didactice este insuficientă. 

3. Absența unei pagini Web. 

4. Baza tehnică slabă a TIC. 

5. Rezultatele olimpiadelor 

regionale. 

6. Rezultatele activităţilor 

educaţionale ale elevilor. 

 

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 

Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor 

politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de 
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prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul 

interrelaționării genurilor 

Dovezi   Ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire la ANET, la data de 

06.09.2018; 

 Curriculum de discipline la biologie, literatură, educație pentru 

societate; 

 Lecții de Dezvoltare personal; 

 Program pentru  Includerea în programul de Educație Spirituală și 

Morală a secțiunii de educație de gen a școlarilor 

  

Constatări În programarea lecțiilor de biologie, literatură, educație fizică, arte plastice, 

educație pentru societate, Dezvoltare personală sunt planificate teme legate 

de educația de gen. 

  Conversații ale asistentei medicale  despre trăsăturile de dezvoltare ale 

băieților și fetelor. A avut loc o conversație online cu un psiholog din 

Cahul pentru fetele din clasele 5-6 despre dezvoltarea fetelor în 

adolescență și funcția reproductivă a corpului feminin. Elevii din clasele 

7-8 a participat la proiectul „Valorificarea dimensiunilor de gen”. Elevii 

dobândesc cunoștințe despre caracteristicile dezvoltării fetelor și 

băieților, învață să construiască relații între ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: - 

1,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării 

cadrelor didactice în privința echității de gen 

Dovezi   Planul anual de lucru al CM invățătorilor de clasă ; 

 Procese –verbale a ședințelor. 

 

Constatări  Întâlniri ale CM a profesorilor de clasă, seminarii despre educația de gen 

a elevilor, întrebări la întâlnirile cu părinții, participarea la un seminar 

raional despre educația de gen, o dezbatere „Rolurile tradiționale 

masculine și feminine” cu elevii din clasele 7-8 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Dovezi   Programul de lecții, cercuri și secțiuni de sport 

Constatări  Elevii, indiferent de sex, învață la școală, participă la evenimente de 

clasă și la nivelul școlii, în cercuri și secțiuni de sport. Creșterea 

nivelului de educație a elevilor, capacitatea de a construi relații 

interpersonale. Se iau în considerare caracteristicile de gen: vestiare 

separate, standarde pentru promovarea testelor de educație fizică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -

0,75 

Punctaj acordat: -1,5  

Total standard    4,5 

 

Dimensiune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 
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 Educația de gen se realizează la 

lecțiile de Dezvoltare Personală, 

educație pentru societate. Biologie, 

literatură, educație fizică. Școala 

coeduca fete și băieți. Participarea la 

sala de clasă, sporturi la nivelul 

școlii și alte activități. Participarea 

la seminarul raional privind educația 

de gen  clasele 8-9 . Disputa „Rolul 

tradițional masculin și feminin” cu 

elevii din clasele 7-8. Se iau în 

considerare caracteristicile de gen: 

vestiare separate, standarde pentru 

promovarea testelor de educație 

fizică. 

Nu există un plan unic pentru 

educația de gen. 

  Subiecte pentru conversații 

despre educația de gen cu o 

asistentă medicală la 

întâlnirile părinți-profesori la 

nivelul școlii. 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada 

evaluată 

 
Puncte forte Puncte slabe 

 Introducerea documentelor normative în 

domeniul educaţiei; 

 Disponibilitatea internetului pe tot 

parcursul gimnaziului (din 2020); 

 Instituția este Fără abandon (în termen de 

5 ani); 

 Promovarea educației incluzive la școală 

(Învățare individuală la domiciliu – Tiron 

David, înregistrarea la timp a copiilor cu 

CES și înregistrarea în CR). 

 Interesul personalului didactic pentru 

creșterea profesională, inclusiv în 

tehnologia informației  

 Funcționarea autoguvernării școlare. 

 Absența cazurilor de violență pe bază de 

diferențe naționale, religioase și de gen 

(Crearea unui document local „Politica de 

prevenire a violenței în școli -2021, pe 

baza Conferinței Republicane 2021”). 

 Numărul mediu de elevi la clase pe școală 

este de 20 de elevi. 

 Aplicarea metodelor moderne de predare 

(achiziţionarea de televizoare pentru 

predarea modernă). 

 

 Gimnaziul a demonstrat capacitatea de a 

asigura disponibilitatea educaţiei, 

caracterul continuu al educaţiei. 

 

 Organizarea de cursuri opționale și grupuri 

de interese pentru elevi. 

 Lipsa controlului parental asupra 

activităților educaționale ale 

elevilor cu CES. 

  Personalul didactic nu oferă 

întotdeauna sprijin adecvat 

elevilor cu SEP în clasă. 

  Pasivitatea elevilor în activitățile 

școlare și extrașcolare (o 

consecință a pandemiei). 

  S-a ratat munca cu elevii și 

părinții pe tema educației de gen 

(Anul acesta a avut loc un 

seminar regional despre educația 

de gen cu participarea elevilor din 

clasele VIII-IX, iar la școală - un 

atelier cu elevii din clasele V-

VII). 

  Autobuzul școlar trebuie revizuit. 

 Lipsa de experiență în gestionarea 

activităților de clasă și a 

comportamentului elevilor. 

  Progres scăzut al elevilor (% din 

calitate) la orele gimnaziale. 

  Lipsa de activitate a părinților în 

rezolvarea problemelor școlii. 

  Lipsa sistemului de management 

al calității educației în fiecare 

structură a gimnaziului. 

 Oportunităţi limitate în motivarea 

financiară a angajaţilor. 

  Fațada clădirii,blocul alimentar 

,canalizare(necesită ). 
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  Necesitatea site-ului școlii. 

  Dotarea insuficientă a sălilor de 

clasă (reactivi, echipamente TIC). 

 

 

Oportunități 

 

 

Riscuri 

 Dezvoltarea de parteneriate cu poliția, cu 

primăria, cu părinții pentru a participa la 

rezolvarea problemelor școlare. 

  Manifestarea iniţiativei creative din partea 

echipei didactice şi manageriale. 

  Căutarea oportunităților de participare la 

proiecte educaționale prin crearea unei 

structuri pentru proiecte. 

  Crearea Programului de motivare a cadrelor 

didactice. 

  Implicarea părinților și a comunității în 

creșterea nivelului de prezență și pregătire a 

copiilor din grupa de risc și cu CES 

 Programul de audit intern și crearea 

structurilor „Consiliul Calității” și „Comisia 

Calității” în vederea îmbunătățirii calității 

educației. 

 Formarea unor relaţii pozitive profesor-elev, 

profesor-părinte, profesor-manager. 

  Pregătirea părinților pentru parteneriatul 

social pe probleme de creștere și educație. 

  Reparații capitale ale fațadei cladirii. 

  Formarea rezervei de personal. 

  Parteneriat: Agenţi economici, Primărie, 

CBR, Consiliul raional, Poliţie 

 Scăderea motivaţiei elevilor. 

 Atitudinea indiferentă a 

majorității părinților față de 

succesul copiilor lor la școală 

 Dificultăţi cu personalul anul 

viitor.Nepotrivire între finanţare 

şi nevoile educaţiei moderne. 

 Stilul de viață nesănătos și puțin 

controlat al familiilor. 

  Lipsa condițiilor adaptate pentru 

copiii cu dizabilități (o rampă, iar 

lipsa unei toalete se datorează 

faptului că în școală nu există 

canalizare). 

 

 

Standard de calitate Punctaj maxim * 

Anul de studiu 

2021-2022 

Autoevaluare, puncte Nivel realizare, % 

1.1 10 7,25 72,5 

1.2 5 4,25 85 

1.3 5 4 80 

2.1 6 5 83,33 

2.2 6 4,75 79,16 

2.3 6 5 83,33 

3.1 8 6,5 81,25 

3.2 7 5,75 92,85 

3.3 7 6,00 82,14 

4.1 13 9,5 73,07 

4.2 14 9 64,28 

4.3 7 5,5 78,57 

5.1 6 4,5 75 

Total   77% 
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Foarte bine 86-100% 

Bine 64-85,99% 

Satisfăcător  50-63,99% 

Nesatisfîcîtor  0-49,99% 

 

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic: 

 

Anul de 

studiu 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcăt

or 

2021-2022 19 12 7 0 0 

      

      

      

  

Rezultatele evaluării anuale a cadrelor de conducere:  

 

Anul de 

studiu 

Nr. total cadre 

de conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 3    
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