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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 •În instituție există buletinele de verificare metrologică la contoarele de GAZE

pentru bucătărie, cazangerie, și contor electric; (KI344635; T585108; L033008; T
587429; T0809640; T045542; T073239), anual se verifică coșul de fum și este
confirmat prin act de cercetare tehnică, acte ale serviciului împotriva incendiilor,act
de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea sistemelor de
gaze
(https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0YnnERildHNxBjaK),
registre medicale cu date despre starea de sănătate ale elevilor și copiilor,forme
statistice.Autoirizația sanitară  nr.002528/2019.

Constatări ● Administrația instituției de învățământ deține documentația tehnică,
sanitar-o –igienică și medicală, prin care se atestă pregătirea școlii
pentru desfășurarea procesului educational. Lipsește doar raportul
statistic al eliminării gazelor în atmosferă.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat:
0,75

Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/ copiilor pe toată
durata programului educativ
Dove-zi ● Planul de activitate al CA, procese- verbale ale ședințelor CA, ordinul cu

privire la angajarea paznicilor (ord. Nr. 4, din 09.03.2015; ord. Nr. 4 din
01.02.2021) , și a fișei postului, graficul de lucru pentru paznici.Gardul ,poarta
au fost restaurate în 100 000lei în anul de studii 2020-2021. Ordine cu privire
la avertizarea elevilor despre măsurile de secuiritate la activitățile școlare și
extreașcolare sunt emise (ord. nr. 33 din 18.10.2021; ord. nr. 48 din
22.12.2021; ord. nr 64 din 24.01.2021; ord. nr. 67, din 04.02..2022; ord. nr. 87
din 20.04.2022, ord. Nr 100 din 26.05.2022), panouri de afisaj cu ionformații
relevante siguranței, planul de evacuare.

Constatări ● Administrația instituției asigură paza și securitea scolii primare
–grădiniță și respectiv a teritoriului adiacent acesteea.În anul pandemic
pe teritoriul instituției a fost restricționat accesul persoanelor străine
inclusiv și al părinților. La intrare sunt afișate postere cu mesajul de
,,acces interzis”. La ședința cu părinții din 01 septembrie li s-a adus la
cunoștință despre securitatea și protecția vieții copiilor din IET și
elevilor. La CA a fost aprobat Planul de acțiuni managerial pentru
redeschiderea și reluarea activității instituției în context pandemic
COVID -19. Aici a fost elaborat graficul de sosire și plecare eșalonată a
copiilor și elevilor cât și a celorlalte activități petrecute pe parcursul
aflării lor în instituție.

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 ● Orar echilibrat , ed.fizică, plastică, muzicală, tehnologică nu sunt

proiectate în orar la începutul zilei; testele de evaluare sun proiectate
doar unul pe zi, nu se admit teste în zilele de luni, vineri; orarul
sunetelor eșalonat. Alimentarea elevilor a fost eșalonată (în 2 pauze)
pana la vacanța de Paște, ajutorul de educator primea bucatele conform
graficului eșalonat pentru servirea meselor în IET.(discutat și aprobat la
ședința CP nr1 din 07.09.2021)

Constatări ● A fost asigurat raportul între timpul de învățare și timpul de recreere,
instruirea formală alternând cu cea nonformală.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: -
1,5

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 Număr corespunzător de bănci în fiecare clasă, încât fiecare elev are banca lui

conform dezoltării fizice. Sălile de grupă  sunt dotate cu mobilier corespunzător
educației timpurii și particularităților de vârstă;
● Fiecare clasă, grupă dispune de un registru, fiecare sală de clasă, grupă

este afișată lista cu bunurile materiale existente în sala respectivă.
Constatări ● Pe perioada pandemiei instituția a asigurat fiecărui elev, copil un loc de

lucru în bancă/masa cu raza de 1,5 m. Asistenta medicală a evaluat
copiii,elevii și în urma verificării acuității vizuale și auditive
,particularităților psihofiziologice individuale fiecărui elev i s-a rezervat
un loc de lucru în bancă/masa. Chiar dacă s-au anulat restricțiile, s-au
păstrat măsurile de protecție împotriva oricărei infecții virale.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,75

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 Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor/copiilor.

● Caiet de inventariere.
Constatări ● Pentru a corespunde parametrilor sanitaro-igienici au fost procurate

scaune în grupa pregătitoare corespunzătoare particularităților de vârstă.
Rechizitele școlare sunt puse în caserole individuale, care sunt
dezinfectate periodic. Se folosește lampa bactericidă pentru
dezinfectarea spațiilor din sălile de grupă și dormitoare. Accesul a fost
limitat pe teritoriul instituției pentru persoanele străine. Activitățile
extracurs au fost organizate cu invitația părinților pe platforma
educațională ZOOM.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 Mapa cu dovezile de la punctele 2-10 sunt la asistentul medical.

● Fișele examenului medical al angajaților cantinei.
Constatări Bucătăria este dotată cu ustensile moderne de tranșare și preparare a

bucatelor. Număr de chiuvete suficiente pentru spălarea legumelor și
produselor alimentare. În IET a fost amenajat un spațiu conform
cerințelor sanitare pentru spălarea vaselor și repartizarea bucatelor.
Pentru elevi deasemenea s-a amejat spațiul pentru repartizarea bucatelor
și igienizarea vaselor.

Pondere și punctaj
acordat

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

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, funcționalitate și
confort pentru elevi/ copii
Dovezi ● WC-ul separat pentru băieți, fete exterior,interior, școală 4 oale de closet

la 31 de elevi; pentru copiii din ed. timpurie WC interior cu 6 closete
pentru 2 grupe cu 36 de copii separat. Apa caldă la boiler ,lavuare.
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Constatări Instituția este dotată cu spații/ blocuri sanitare care respectă în totalitate
normele sanitare și criteriile de accesibilitate, fucționalitate pentru elevi/
copii/ bucătari.

Pondere și punctaj
acordat

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

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi ● Stingătoare cu termene de valabilitate actuale 5, ladă de nisip, căldare,

ieșiri de rezervă din clădire 8.
Constatări ● Instiuția dispune de mijloace antiincendiare  și 8 ieșiri de rezervă.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,75

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 În catalogul clasei la dezvoltarea personală, limba și literatura română, în

cadrul activităților în IET sunt înregistrate teme cu privire la regulile de
securitate rutieră și PC (Planul anual de activitate a instituției, PV nr.8din
25.05.21 al CA)
(https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0YnnERild
HNxBjaK ;
https://drive.google.com/drive/folders/1g4-geLMW_7lAm1LN0YnnERild
HNxBjaK ;
https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0YnnERildH
NxBjaK ;
https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0YnnERildH
NxBjaK ) ,de asemenea dirigintele are un caiet unde înregistrează
activitățile desfășurate  cu elevii cu privire la securitatea în timpul serbărilor
și vacanțelor contra semnătură.ord.nr 37 din 25.10.21,nr.48din
22.12.21,nr.87.din 20.04.2022,nr 96 din 23.05.2022,44 din 07.12.2021

Constatări ● CD au desfășurat cu elevii, copiii activități ce vizează învățarea și
respectarea regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității în mediul
școlar și rural, de prevenire a situațiilor de risc.

Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 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 La ședințele cu părinții s-a discutat despre abuz, neglijare, trafic ale copiilor

și consecințele acestora, răspunderea penală la care pot fi atrași părinții /
reprezentanții legali ai acestora; PV  nr       din      al ședinței cu
părinții.ord.nr 33 din
18.10.2021(https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK )
Procesele – verbale ale ședințelor CP; CE.  Ord.nr.69 din
10.02.2022https://drive.google.com/drive/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0Y
nnERildHNxBjaK ;
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4-geLMW_7lAm1LN0YnnER
ildHNxBjaK

Constatări ● Fiind o instituție cu număr mic de copii nu au fost atestate cazuri de
abuz, neglijare, trafic ale copiilor. CD permanent se află cu copiii,
organizând în pauză diverse jocuri. Nu avem un plan de acțiuni de
prevenire/de intervenție în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic
al copilului.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 ● La momentul oportun CD au avut discuții cu 2 părinți ai căror copii

au avut un comportament puțin deviant de la normă, în urma cărora
copii și-au schimbat comportamentul. Părinții au refuzat
înregistrarea cazului.

Constatări ● Dispunem parțial de personal format pentru prevenirea/ intervenția în
cazurile ANET, dar recurgem sporadic la serviciile asistentului social și
polițistului de sector pentru asigurarea protecției copilului.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: -
0,5

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 ● Nu avem copii cu comportament deviant. Sunt puțini și permanent sunt

în vizorul CD
● S-au petrecut ore de informare a elevilor la orele de dezvoltare

personală. A fost invitat polițistul de sector, care de asemenea le-a
vorbit despre consecințele unui comportament violent și combaterea
oricărui tip de violență.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0Yn
ERildHNxBjaK

Constatări
● CD au realizat activități de prevenire și combatere a violenței în

școală.
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18_F1uFo0N46hQmkTn
p-mOf-oR9ZQis-G )

● A fost realizat panoul „Stop violența”
Pondere și punctaj
acordat

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

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 ● În planul de activitate a dirigintelui sunt activități de combatere și

prevenire  a violenței în școală, la ședințele cu părinții s-a discutat
despre violență.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4-geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK ord.nr.69 din 10.02.2022
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Constatări ● Elevii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării
fizice, mintale și emoționale .

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
1,5

Total standard 4

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 ● Informații pe panoul de afisaj cu privire la modul sănătos de viață, teme

studiate la dezvoltarea personală, și alte discipline școlare; PV ale
ședințelor cu părinții,
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xkLg3zW-ZCjH-gsCnH3ddSc
em6TfAdcw

● Activități tematice în cadrul IET
● Pentru promovarea unui mod sănătos de viață în IET se practică

gimnastica de dimineață, starturi vesele , jocuri muzical-ritmice (
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK

Constatări ● În legătură cu situația pandemică orele de educație fizică au fost
petrecute cu respectarea normelor sanitaro-igienice.Au fost organizate
competiții ,ștafete sportive, jocuri dinamice,EDFG.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 ● Psiholog în instituție nu avem
Constatări ● Deoarece suntem Școală primară-grădiniță ,instituția nu dispune de

psiholog școlar.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0 Punctaj acordat: - 0

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 ● La dezvoltarea personală dirigințiii au relizat activități de promovare

a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident ,
îmbolnăviri, etc. S-au organizat excursii în aer liber, petrecând
activități și jocuri dinamice.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK

Constatări ● CD didactice au luat măsuri de ameliorare și de prevenire a
surmenajului și de profilaxie a stresului(motivația prin cuvinte
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încurajatoare, acordarea diplomelor, și stikerelor)pe parcursul
procesului educational.

● Au fost respectate cerințele din Metodologia temelor pentru acasă.
Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 4

Dimensiune I
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
● Numărul limitat de copii în IET,și a

elevilor în clasă face ca ei să fie
permanent în vizorul CD, evitând
astfel situațiile de conflict

● Construcția blocului sanitar pentru
gr.preșcolară și clasele primare

● Lipsa DAE
● Studierea simultană

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 ● Orice activitate în instituție  țin de interesul elevilor, copiilor. Eleviii

au decis să organizăm „Târgul de toamnă” și „Caravana de
Crăciun”.Planul anual de activitate a instituției .PV nr4 din
29.10.2021 al CA Masă rotundă de amenajare a terenului de joacă
aflat vizavi de instituție.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK

Constatări ● Instituția având doar grupe preșcolare și elevi în învățământul
primar nu am organizat activități cu participarea lor pentru
soluționarea problemelor; deasemenea nu avem și CE. Salubrizarea
teritoriului instituției prin plantarea florilor, trandafirilor, flori
decorative.

Pondere și punctaj
acordat

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

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
Constatări ● Nu activează CE ,suntem prea mici;
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0 Punctaj acordat: - 0

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 ● Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii,

expunerea și argumentarea opiniilor în timpul orelor, expunerea în
scris a părerilor lor, propuneri cum am putea rezolva o problemă sau
ce ar mai trebui de făcut ca să iasă bine;(ex. Colinde,colinde , O
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lacrimă pentru G. Vieru, Un mărțișor în dar pentru tine, „Caravana
de Crăciun” )

Constatări ● Folosim panoul informativ panoul de afisaj. Discuții în privat cu
părinții.

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
Dovezi ● Asistență la ore; voluntariat (ex. Sădirea copacilor, curățenie în parc,

implicarea copiilor la amenajarea teritoriului destinat terenului de
joacă care este finanțat de Guvernul Olandez, ) Planul anual de
activitate,PV nr.9 din 24.03.2022(organizarea și desfășurarea
bilunarului ecologic) participarea la activități, organizarea
expozițiilor cu lucrări ale elevilor (Un mărțișor în dar pentru tine,
Recital de poezie din creația lui G.Vieru,ora ecologică ,,Poluarea
mediului cu echipament de protecție împotriva COVID-19, concurs
de desene pe tematica poeziei lui G.Vieru,,) , copiilor.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK

Constatări ● Exprimarea opiniilor se face la ore oral, dar nu înregistrate video, și nici
comentate pe site. De asemenea nu acordăm premii bănești  pentru elevi/copii,
din motiv că nu avem mijloace financiare suficiente, de sponsori nici vorbă
(sunt cam zgârciți) ,motivăm elevii prin acordarea diplomelor și
suvenirelor pentru lucrarea expusă ,progresul continuu concretizat în
instrumente măsurabile,(catalogul școlar, diplome), aplicarea
evaluărilor la decizia administrației.

Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 3,75

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 ● Regulamentul intern al instituției PV nr.din

07.09.2021https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cYEbN3fF9v
yfLaCFFdju_See7oPjW04C ,chestionare organizate cu părinții
/reprezentanții legali ai copiilor,însemnări în agenda elevului,
consultații individuale , ședințe cu părinții, fotografii.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g4geLMW_7lAm1LN0
YnnERildHNxBjaK

Constatări ● Administrația are elaborate proceduri de informare periodică a părinților
despre rezultatele copiilor lor prin rețelele de socializare (Viber,
WhatsApp, ZOOM). Discuții individuale cu părinții ,tutorele .

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1
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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 Administrația instituției în parteneriat cu APL și Echipa comunitară „Eu și

Comunitatea mea” am participat la lucrări de amenajare a parcului de agrement,
unde copiii au muncit cot la cot cu maturii sădind flori, împrăștierea nisipului și
curățirea de iarbă a  clumbelor cu flori. La Consiului local a fost aprobat
regulamentul pentru o comună ecologică. Au participat la actțiuni de salubrizare
atât părinții, cât și copiii acestora.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EIpPxSbmroIho-jB-kwwlROIfpyunic
D

Constatări ● Administrația promovează participarea elevilor, părinților la
îmbunătățirea condițiilor de odihnă și relaxare  și petrecere a timpului
liber pentru copii (darea în expluatare a parcului de agrement , terenul
de joacă de pe teritoriul instituției )

Pondere și punctaj
acordat

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

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 ● Părinții sunt pasivi și nu manifestă interes în implicarea vpentru

luarea deciziilor, lasă pe spatele CD și administrație , și nu   se
prezintă la ședințe, chiar primind linkul..Planul activității CA este
,componența deasemenea. Orice ședință cu părinții este înregistrată.
PV ale ședințelor cu părinții
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f0b8buNn_iVsDjFlSjm
Ca7qyJHsHKkqP

Constatări Oricât am încerat să implicăm părinții la luare deciziilor, ei rămân
pasivi lăsând responsabilitățile pe seama instituției, motivând ca știm
mai bine ce avem de facut.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: - 1

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 ● La începutul anului școlar a fost organizată ședința cu părinții unde

au fost informați despre măsurile de protecție în perioada
pandemică, MECD, cerințele școlii, grădiniței în noul an de studii, a
fost organizată ședința pe ZOOM cu privire la siguranța copiilor în
mediul online, rolul tatălui în familie, cititul.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f0b8buNn_iVsDjFlSjm
Ca7qyJHsHKkqP

Constatări ● CD realizează activități de pedagogizare a părinților privind educația
copiilor lor , încurajează părinții să se implice în calitatea de
persoană-resursă în procesul educașional și în activități
extracurrriculare.(Recital de  poezie din creația lui G. Vieru,
participarea la concursul,,Un mărțișor pentru tine, Mama, tata, eu
sportul practicăm.
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Pondere și punctaj
acordat

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

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 În cadrul lecției  de istorie  a fost organizată activitatea  „ Valori și

tradiții în istorie”  , unde elevii au adus informații despre
convețuirea etniilor din țară, respectul față de diversitatea culturală
și religioasă.

Constatări ● În comună activează două biserici (creștină, baptistă). Elevii după ore
merg și la biserica baptistă,duminicile frecventează biserica ortodoxă
unde ascultă cuvântul Domnului, în prezent nu mai sunt discensiuni cu
privire la religia baptistă.

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 ● Localitatea nu este multietnică ,din acest motiv nici nu avem ce

monitoriza.
● Biserica baptistă organizează activități cu toți copiii din localitate.

Constatări Diversitatea culturală, etnică, lingvistică este respectată de membrii comunității, de
elevi. Activități de salubrizare pe teritoriul bisericii.
● Vizite la OMF, biserica baptistă.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,75

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 ● Nu avem în comună  instituție ,copii de altă etnie/ religie.
Constatări ● În cadrul lecției de istorie a fost organizată activitatea „ Valori și

tradiții în istorie” , unde elevii au adus informații despre convețuirea
etniilor din țară, respectul față de diversitatea culturală și
religioasă.lecție din 10.05.2022

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 La orele de istorie în clasa a IV-a s-a vorbit despre  popoarele din vecinătate

(ex. Găgăuzii, bulgari, haholii)
Ei cunosc  că trebuie să aibă respect pentru fiecare dintre aceștea, se

12



întâlnesc cu ei fiind rude sau prieteni de familie.Vorbesc frumos despre
aceste popoare. Elevii cunosc și respectă cultura și tradițiile proprii.
Cunosc simbolurile statale .

Constatări ● Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor
proprii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: -1,0

Total standard 4,25

Dimensiune II
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
La ore elevii/copii la activități primesc
informații despre respectul pentru
fiecare om indiferent de cultură, religie,
limba vorbită. La biserica baptistă dacă
la început se duceau doar pentru a lua
masa și apoi bârfi, acum participă la
activitățile organizate de membrii
acestei biserici, ascultă psalmi din
biblia pentru copii, merg duminica la
biserica ortodoxă din sat.

Localitate nu este multietnică,
motiv pentru care elevii primesc
informația doar în cadrul orelor,
din cărți și de la calculator;

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 al instituției conține scopuri, activități care se bazează pe

principiul Educație pentru TOȚI. Ord.nr.14din 01.09.21,”cu privire la
crearea CMI, ord. Nr.15 din 01.09.2021 ”cu privire la  constituirea  echipei
pentru elaborarea PEI-ului”
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5bW7hfee
J4pJopk7

Constatări ● PEI cuprinde activități specific de aplicare a politicii statului cu privire
la educația incluzivă.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: - 1

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 Ordinele cu privire la crearea CREI-ului, instiuirea CDS, crearea serviciilor

de sprijin pentru copii cu CES,dotarea acesteia cu echipament
necesar,rezultatele observărilor privind  crearea în instituție a serviciilor de
sprijin pentru copii cu CES .
● Parteneriate dintre instituția de învățământ, asistența socială, centrul

medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu CES din
localitate.
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Constatări ● Elaborarea documentelor manageriale care reflectă  asigurarea
serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES.

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 ● În localitate este un copil cu CES, a absolvit treapta primară.
Constatări ● Pentru elevul cu CES a fost elaborat testul de absolvire a treptei primare

de către CD conform curriculei individuale și PEI-ului.
Pondere și punctaj
acordat

Pon  dere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2

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 de constituire a CIM,  Registrul de evidență a proceselor

verbale. Acordul părinților pentru evaluarea copiilor.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5b
W7hfeeJ4pJopk7 Copilul cu CES  din instituție dispune de condiții
specifice și individualizate pentru evaluarea finală. Testul elaborat
de CD pentru elevul cu CES.

Constatări ● Administrația a asigurat CRE-iul cu materiale didactice în concordanță
cu nevoile specifice ale elevului.Elevul are un PEI ,curriculum adaptat .

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 ● Actele normative privind implementarea educației incluzive se află

la CREI, CDS. PEI-ul  elaborat în conformitate cu Structura-model
și Ghidul de implementare aprobat prin ordinul ME nr 952 din
06.12.2011 privitor la elaborarea PEI.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5b
W7hfeeJ4pJopk7 ;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cYEbN3fF9vyfLaCFFdj
u_See7oPjW04C ;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5b
W7hfeeJ4pJopk7

Constatări Având  la moment un elev cu CES și ținând cont de dizabilitatea pe care o
are nu am angajat asitent personal.
● În urma asistărilor la ore s-au evidențiat rezultate.CD cunosc

prevederile ordinului     ME  privitor la elaborarea PEI. În planul zilnic
se regăsesc sarcini și pentru elevul cu CES. CDS asigurăacumularea
cunoștințelor conform curriculei adaptate prin diverse  activități   la
CREI cu copilul.
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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 În Regulamentul instituției  se regăsește un articol de sesizare a cazurilor de

violență, neglijare,exploatare și trafic al copilului.
În fișele postului ale angajaților instituției conțin stipulări privind
obligativitatea sesizării cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic
al copilului.

● Proces-verbal al CAnr.5 din 30.11.2021, CA nr.6 din 20.12.2021,
privind organizarea ședințelor de informare a tuturor angajaților
instituției privind procedura de identificare, înregistrare, și evaluare
inițială a cazurilor suspecte de violență, neglijență, exploatare și
trafic al copilului.  Ord.nr.69 din 10.09.2022

Constatări ● Pentru identificarea și combaterea formelor de violență ,neglijare
copilul se adresează personal CD. Cazuri grave de exploatare a
copilului nu avem. La Dezvoltarea personală diriginții au petrecut o
lecție cu tema: „Abuzul din parte semenilor. Tehnici de apărare și
aotuapărare.”  CD permanent se află printre elevi, cazuri de violență și
neglijare nu am atestat.

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 ● Despre nevoile copilului cu CES părintele permanent este informat

verbal, la telefon,viber. Este o conlucrare cu părintele elevului cu
probleme educaționale.

● Planul operational al instituției CPnr. 05.10.2021, nr.4 al CA din
29.10.2021

Constatări ● Părintele elevului cu CES nu se implică în realizarea PEI-ului, dar este
cointeresat de evoluția cunoștințelor, este receptiv la solicitările CD,
CDS.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 ● Ordinul de desemnare a persoanei în calitate de coordonator al

activităților de prevenire ,identificare , raportare a cazurilor de violență
față de copii. ( ord. nr. 81 din 01.09.2021)

Constatări ● Instituția informează personalul, copii și reprezentanții lor legali cu
privire la procedurile de prevenire ,identificare ,semnalare ,evaluare și
soluționare a situațiilor.
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Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,75

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 ● CD aplică în mod diferențiat curriculumul  modificat pentru copilul

cu CES conform recomandărilor SAP, în timpul orelor de predare
CD respectă cerințele recomandate de SAP și își plănuiesc ora în așa
mod ca și copilul ce studiază după  curricula adaptată  să fie cuprins
la ore. Datele privind progresul elevului sunt stocate în portofoliul
acestuia, notă informativă cu privire la rezultatele elevului . PV nr.7
din 25.05.2022al CP

Constatări ● CD evaluează progresul școlar al copilului cu CES stabilind oportunități
de evaluare finală și certificare a cestuia.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: - 1

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 ● Suntem instituție preșcolară și primară, deaceea nu am instalat o boxă

pentru raportarea cazurilor de violență pentru că copiii la cea mai mică
deviere de comportament vin și declară .

Constatări ● Nu am organizat nici un seminar privind procedurile de prevenire,
identificare, semnalare evaluare și soluționare a suspiciunilor de
abuz/neglijență a copiilor, dar la Dezvoltarea personală au fost
organizate lecții cu privire la violența între semeni și metodele de
autoapărare. Elevii și-au expus părerile pe fișe individuale cum se vor
autoapăra în caz de agresiune.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,75

Total standard 5,5

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 ● Toți copiii /elevii inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale au parte

de un mediu accesibil și sigur în activitățile desfășurate. Pentru copiii cu
dezabilități fizice au fost construite pante în exterior. În interiorul
clădirii nu este posibil de construit panta. CREI-ul se află la etajul I-i,
așa că toți copiii au acces la centru. Din bugetul comun al instituției cu
siguranță că se fac procurări necesare pentru activitatea CREI-ului.

● În anul curent am adaptat un spațiu pentru bloc sanitar cu referire la
copiii cu dizabilități fizice.

Constatări ● CD utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru asigurarea
unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil(consultări cu privire la
pregătirea temelor pentru acasă, lucru individual cu cei capabili de
performanțe superioare)

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 2
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Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la datele de
interes public
Dovezi ● Conform ordinului este asigurată protecția datelor cu caracter personal

de către angajații instituției. (ord. nr. 63 din 09.06.2021)
Constatări ● Administrația asigură protecția datelor cu caracter personal și asigură

accesul ,conform Legii, la datele de interes public.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: -
0,5

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 ● Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor,

construcția pantelor de acces în clădire, în curtea instituției
● Construcția blocului sanitar pentru copii cu dezabilități fizice.

Constatări ● Spațiiile instituției sunt localizate ușor prin semnalizarea lor
corespunzătoare.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -1,5

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 Rețea de calculatoare adaptată la necesitățile tuturor elevilor ,precum și a

celor cu CES;
● Accesul la calculatoare este asigurat pentru toți elevii , inclusiv și elevii

cu CES. Au posibilitatea utilizării tehnologiilor informaționale toți
copiii. Toți elevii utilizează blocurile sanitare, interioare,
exterioare,cantină, sala festivă.

Constatări ● Utilizează tehnologiile informaționale și de comunicare adaptate la
necesitățile tuturor elevilor ,inclusiv ale elvilor cu CES.

Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 6

Dimensiune III
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
•Existența CREI-ului; ● Imposibilitatea de a construi

panta pentru copii cu dezabilități
fizice în interiorul instituției;

●
•Accesul tuturor copiilor la centru;
Funcționalitatea centrului;
Construcția blocului sanitar interior

●

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 Spre asigurarea calității sunt orientate planul anual, scopurile, obiectivele,
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activitățile școlare.  Planul strategic, planul
operațional.https://drive.google.com/drive/folders/1n2XN7QHFQ3vNJU-uPz3y3
PcsILtgIn4X

Constatări ● Planurile strategice și operaționale ale instituției sunt orientate spre
asigurarea calității educației

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 ● Realizarea integrală a obiectivelor și activităților din Planul anual;

raportul de activitate; note informative, procese-verbale ale
Comisiei metodice, CP.
https://drive.google.com/drive/folders/1n2XN7QHFQ3vNJU-uPz3y3PcsILtgIn4X

Constatări ● În prima jumătate a anului instituția a realizat activitățile în contextul
pandemiei Covid-19, părinții au fost invitați la lecții, la activități
extracurriculare prin platformaa ZOOM  . Spre finele semestrului II,
ședințele cu părinții, măsurile extracurs au fost organizate offline.

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 mecanismelor de
monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și externă
cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi ● Planul anual, note informative, raport de activitate, procese –verbale ale

CP; Administrația a emis ordinul cu privire la constituirea comisiei de
evaluare a instituției și activităților educaționale. (ord. nr. 17 din
01.09.2021 )

Constatări ● Comisia de evaluare a elaborat un plan de îmbunătățire cu privire la
calitatea serviciilor prestate de instituție. În fișa de avaluare a CD , în
Procesul-Verbal CEI-ul a elaborat recomandări pentru fiecare CD în
parte.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0.5

Punctaj acordat: - 1

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 ● Spațiile școlare sunt  accesibile pentru toți elevii ,  inclusiv pentru

cei cu CES; scaunele ,mesele, paturile corespund particularităților
anatomo-fiziologice ale copiilor, numărul și tipul spațiilor școlare
corespunde numărului de copii în instituție;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rs_UiVOek-mKDCmK
VBVYFdKtohWZzgWB CREI-ul  este dotat cu echipament special
pentru copiii  cu CES. Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii,
inclusiv și pentru cei cu nevoi speciale, contracte cu diverși
furnizori pentru îmbunătățirea  condițiilor în instituție.

Constatări ● Datorită implicării nemijlocite a MEC –lui instituția a fost asigurată cu
11 laptopuri pentru a fi utiliazate în procesul de instruire. La orele de
educație digitală fiecare elev are acces la un dispozitiv digital. Fiecare
grupă din  IET este asigurată cu câte un laptop pentru activități.
Proiectul PRO-MOLDOVA, a donat instituției în sumă de 5325 lei
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material didactic și jucării educative pentru IET. Instituția utilizează
serviciile CMIAID din s. Zîrnești, r-nul CAhul.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
1,5

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 ● Din bugetul instituției au fost procurate materiale didactice pentru

științe, planșe pentru limba română, proiector, ecran, laptop pentru
grupele preșcolare, în fiecare clasă este calculator, tableta pentru clasa
a IV-a, în centrul de resurese este televizor, calculator, imprimantă
literatură de specialitate, artistică pentru a desfășura activitățile conform
curriculei. Fond de carte adecvat numărului de elevi, profilului și
specializărilor profesionale oferite, facturile fiscale de achiziție a
calculatoarelor, contractul de conectare la internet. În planificarea
zilnică CD utilizează în cadrul activităților/ orelor TIC-ul.

Constatări ● Instiuția de învățământ dispune de echipamente materilare și auxiliare
curriculare necesare aplicării curriculumului national, a curriculum-ului
adaptat și a PEI-ului. Proiectul PRO-MOLDOVA, a donat instituției în
sumă de 5325 lei materiale didactice și jucării educative pentru IET.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
1,5

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 ● 4 cadre didactice dețin gradul II didactic, 4 CD au studii superioare , 2

–medii de specialitate, un CD face studii de masterat.
Constatări ● CD participă la diverse training-uri, formări, seminare organizate de

către MEC, DGI.(certificatele de participare)
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
0,5

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele
permise de cadrul normativ
Dovezi ● Nu am elaborat asemenea curriculum.
Constatări ● La nivel local nu avem curriculum adaptat.
Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0 Punctaj acordat: - 0

Total standard 7,5

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 Notă informativă cu privire la realizarea curricumului, elaborarea PEI-ului

pentru copii cu CES , raport semestrial și anual al CDS.  PV nr.7 din
25.05.2022 al
CPhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5bW7h
feeJ4pJopk7
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Constatări ● În programul operațional al instituției au fost incluse proceduri
specifice de realizare a curricumului inclusiv și celui adaptat. Notele
informative ilustrează activitățile desfășurate în instituție.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -
0,75

Punctaj acordat: -
0,75

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 operațional al instituției este compartimentul,, formarea

cadrelor didactice”, din instituție, graficul formărilor CD este
aprobat de către directorul instituției.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rs_UiVOek-mKDCmK
VBVYFdKtohWZzgWB CD din IET au benefeciat de formări
online ,,educația parentală”.  Conducătorul muzical din IET este
înscris la studii DUAL pentru pedagogie preșcolară.

Constatări ● CD conform graficului aprobat de către directorul instituției participă la
cursuri de formare continua la IȘE.

Pondere și punctaj
acordat

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

Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) pentru
realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național
Dovezi ● În instituție avem suficiente CD calificate pentru a activa. Deasemenea

instiuția are suficiente materiale didactice pentrua a  fi utilizate la ore,
activități. Avem calculatoare pentru fiecare clasă și grupă preșcolară.
Orele de educație tehnologică,  modulul Educație Digitală sunt
organizate și desfășurate cu ajutorlui dispozitivelor digitale , fiecare
elev având la dispoziție un calculator.

Constatări ● Procesul instructiv-educativ a fost realizat de CD specializate, care au
participat la cursurile „ Clasa Viitorului”, folosesc TIC-ul, proiectorul la
ore/ activități.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
1,5

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare a
resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a TIC, în procesul
educațional
Dovezi Activități didactice și extracurriculare eficiente pentru desfășurarea orelor

folosind TIC.
https://drive.google.com/drive/folders/1n2XN7QHFQ3vNJU-uPz3y3PcsILtgIn4X
Echipamente, materiale, mijloace de învățământ utilizate în procesul de
predare.

Constatări ● În procesul instructiv- educativ CD utilizează eficient TIC-ul. În
perioada învățării la distanță/ online elevii nu dispun de TIC, don
această cauză orele s-au petrecut la telefonul mobil, fapt care a
prejudiciat calitatea instruirii.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,5

Punctaj acordat: - 1

Domeniu: Curriculum/ proces educațional
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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 CD elaborează proiectele didactice zilnic conform noilor cerințe, astfel

valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a învățării, în
plănuirea zilnică se regăsesc și sarcini pentru elevul cu CES.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rs_UiVOekmKDCmKVBVYF
dKtohWZzgWB ;

Constatări Proiectarea demersului didactic în conformitate cu rigorile cadrului
curricular al disciplinei, formularea clară a obiectivelor, includerea în
proiectarea procesului educațional aspectelor inovative interdisciplinare au
asigurat și promovat implicarea activă și democratică a elevilor/ copiilor în
procesul educațional astfel atingând succesul dorit.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 Organizarea și desfășurarea  EFE, ES, Testarea națională.

https://drive.google.com/drive/folders/1n2XN7QHFQ3vNJU-uPz3y3PcsILtgIn4X
Standardele de eficiență a învățării  MECD.

Constatări ● Abuzul de evaluări formative nu dă rezulatul dorit , ar fi binevenit mai
multe evaluări orale în care copilul să fie pus în situația de a comunica
oral, pentru a-și dezvolta vorbirea, abilitățile de a construi o alocuțiune,
dialog, punerea accentului pe activități practice legate de viață. În
cadrul activităților transdiscilplinare se pune accent pe comunicarea
orală, astfel punându-se accent pe dezvoltarea și îmbogățirea
vocabularului. Face ca elevul să ia deciziiî în situații concrete.

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 Plan operațional

Curriculum național.
https://drive.google.com/drive/folders/1EIpPxSbmroIho-jB-kwwlROIfpyunicD

Constatări ● Chiar dacă a fost un an în care au fost restricționate activitățile
extracurriculare, ele au fost desfășurate respectând normele de protecție
impuse de CNSE.

● Am participat online la concursul  „Recital de poezie din creația lui Gr.
Vieru”, am organizat cu invitarea părinților pe platforma ZOOM
„Târgul de Toamnă”, Victorină literară „M.Eminescu- geniul poeziei
romînești”, „Colinde, Colinde”, ”Cel mai frumos mărțișor- I.
CREANGĂ”,  activitate educativă în IET cu genericul „GR, Vieru-
poezii pentru copii”,Concursul  desenului pe asfalt, „Ultimul sunet”.

Pondere și punctaj
acordat

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

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 Planurile educaționale individualizate sunt întocmite în conformitate cu

procesele aprobate.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PjQJUn0Th-C0JTAX5bW7hfee
J4pJopk7

Constatări ● CD conducându-se de graficul repartizării timpului de lucru se află mai
mult timp în instutiție astfel dându-i posibilitatea ca să ofere actanților
educaționali sprijin individual pentru însușirea materiei. Datorită
faptului ca numărul de copii în anul pandemic s-a micșorat pînă la 12 ,
CD au avut posibilitatea să acorde mai mult sprijin educational fiecărui
copil în parte. CD pentru elevi au organizat meditații pentru pregătirea
calitativă a temelor pentru acasă, astfel elevii au demonstrate un nivel
de cunoștințe mult mai ridicat.

Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 11,75

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 ● Existența bibliotecii. Sala de festivități este accesibilă pentru toți

actanții din instituție. Existența cantinei. Peșcolararii au acces la
biblioteca școlii, bibilioteca personală a fiecărei grupe, materiale
didactice.

Constatări Suntem instituție primară și ed. timpurie, deaceea copiii nu participă la
luarea de decizii. Copii,eleviii au acces de a se informa .Funcționează
cantina ,unde toți elevii au menirea de a servi masa. Pentru IET masa este
organizată în sala de activtăți, oferindu-i spațiu idividual pentru fiecare
copil. Dormitoarele sunt dotate cu mobilier corespunzător, veceu pentru
fiecare grupă de copii.

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 Baza de date, Raport de dezvoltare fizică , socio-emoțională, cognitivă, a

limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și
aptitudinilor de învățare, la finele grupei pregătitoare, Raport semestrial de
dezvolotare a copilului. CD completează raportul de dezvoltare a fiecărui
copul conform particularităților de vârstă.

Constatări ● Instituția dispune de baza de date ce reflectă performanțele și datele
elevilor. Din anul respectiv se introduc și datele pentru grupele
preșcolare în SIME.

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 ● Catalogul școlar, dosarele elevilor, portofoliul elevului, raportul de

dezvoltare a copilului.
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Constatări ● În catalogul școlar se înregistrează rezultatele succesului școlar, în
dosarele elevilor se vede rezultatele pentru fiecare an de studiu, în IET
CD elaborează fișa de monitorizare la început de an și sfârșit de an unde
sunt reflectate rezultatele copiilor. Portfoliiel elevilor/ copiilor reflecă
rezultatele lor.

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 ● În anul pandemic a fost limitată învățarea interactivă prin cooperare,

astfel elevii/ copiii au fost puși în situația să lucreze individual,
determinându-i să-și expună părearea proprie, să țină la ea ,
argumentând poziția. În a doua jumătatea a anului CD au organizat în
cadrul lecțiilor lucru în grup, perechi, la finele modulelor elevii au fost
implicați în proiecte de grup. În IET activitățile sunt organizate pe
centre de interes, asfel dându-le posibilitatea copiilor că colaboreze,
interacționeze cu semenii. Elevii aveau posibilitatea să exprime opinia
în elaborarea proiectelor de grup, luarea decizilor, argumentarea
părerilor.

Constatări ● CD în proiectele zilnice au organizat demersurile didactice axându-se
mai mult pe lucrul frontal și individual în prima jumătate, iar în
semestrul II în cadrul lecțiilor s-a lucrat și în grup/ perechi .

Pondere și punctaj
acordat

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

Total standard 5,75

Dimensiune IV
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
•CD bine calificate, tinere dispuse
pentru a învăța tot ce este nou. Nu
avem pensionari, nici în prag de
pensionare.

● Învățarea simultană
● Lipsa unei săli sportive

•Materiale didactice în stare bună
pentru a fi utilizate la ore .

Bibliotecă dotată cu literatură artistică
adecvată;

Dotarea instituției cu 11 laptopuri din
partea MECC-ului.
Numărul mic de elevi în clasă/ copii în
grupă oferă posibilitatea CD șă acorde
atenția necesară fiecărui elev în
insușirea programei școlare.
Lucrul individual i-a făcutpe elevii să
fie mai atenți, mai responsabili pe ceea
ce trebuia să rezolve.
Grupele preșcolare au fost dotate cu
jucării, care face posibilă petrecerea
activităților tematice, zilnice.

●
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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 prevenire a discriminării
de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor
Dovezi ● Participare la activități , discuții cu elevii și părinții. În cadrul

activităților realizate în cadrul instituției se promovează prevenirea
discriminării de gen. La activitățile extracurs participă atât fete cât și
băieți, programul activităților este repartizat echitabil ambelor genuri.

● Statutul IP Școala primară-grădiniță ”G.Vieru” prevede ca aceasta să
elaboreze și implementeze politica de protecție a copiilor.

● În Regulamentul Intern de funcționare al Instituției, aprobat la ședința
CA se regăsesc prevederi pentru combaterea cazurilor ANET, în
Proiectul managerial anual 2021-2022.

● Panou informativ.
● Registru de evidență a sesizărilor privind cazurile suspecte de abuz,

neglijare,trafic al copilului,
● Fișele de post ale angajaților;
● Implementarea curricumului la Dezvoltarea personală;
● Informarea cadrelor didactice cu Ordinul nr.33 din

18.10.2021 cu privire la ANET, (informare contra semnătură
a tuturor colaboratorilor instituţiei).

Constatări ● Asigurarea echității de gen sunt elucidate în planul strategic .Pe
parcursul anului au fost realizate activități extracurs unde au fost
implicați atât fete cât și băieți. Echitatea de gen este vădită în cadrul
orelor de edcuație fizică. La devoltatea personală a fost studiată tema:
„Bunele maniere-respect și beneficii”.

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 Numărul de cadre didactice  ce au participat la  cursuri de formare

continuă.Seminare raionale.
Blocuri sanitare pentru ambele genuri.

Constatări Tânărul specialist absolvind în anul curent studiile în domeniu, a fost intruit
în cadrul orelor asupra lidership-ului și egalității de gen într-o echipă.

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 Informație obținută prin asistarea la activitățile extracurriculare .

Dicuții cu părinții privind comportamentul nediscriminatoriu în raport cu
genul.
Proiecte didactice
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Constatări Elevii sunt familiarizați cu competențele-cheie ale educației sensibile la
gen. CD aplică în procesul educațional metodologii didactice care
încurajează, sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor cât și
a băieților.

Pondere și punctaj
acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
-0,75

Punctaj acordat: -
1,5

Total standard 4,5

Dimensiune V
[Se va completa la

finalul fiecărei
dimensiuni]

Puncte forte Puncte slabe
Copii încă din grupa mică sunt dirijați
de către educator să fie prietenoși,
activitățile sunt organizate astfel ca să
participe activ atât fetele cât și băieții,
centrele sunt formate în număr egal de
fete și băieți, fiind deja înscriși la
școală nu am avut probleme cu
diferența de gen, copiii se respectă
,împreună ies la joacă.
Chiar dacă în clasele 1-4 sunt mai
puține fete decât băieți, se promovează
echitatea de gen de către CD.
Sunt puțini elevi în clasă , permanent în
vizorul CD.
Weceu separat pentru fete ,băieți.

Nu am realizat chestionare;
Informația nu a fost reflectată în
rapoartele administrației.

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată

Puncte forte Puncte slabe
● În procesul instructiv-educativ sunt implicați

și elevii cu CES.
● Cadrele didactice încurajează, sprijină și

motivează zelul creativ al elevilor, fără
dificultăți implementează tot ce este nou în
procesul instructiv-educativ.

● Nu avem sală de sport;
● Formula depășită pentru

studierea simultană;
● Formulă depășită de finanțare a

instituțiilor

● Sălile de clasă, grupele pentru preșcolari
sunt dotate cu mobilier corespunzător. În
fiecare grupă de copii este câte un
calculator, iar clasele 1-4 au posiblitatea să
lucreze câte unul la calculator.

● Sălile de clasă /grupă sunt spațioase,
luminoase  și din acest considerent folosim

● Micșorare numărului de copii de
la an la an.

● Interesul scăzut al copiilor de a
învăța.

● Programe școlare voluminoase și
neatractive.
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în cea mai mare parte a timpului lumina de
zi.

● Cadre didactice tinere, apte de muncă și gata
de a învăța și aplica în practică tot ce este
nou.

● Anul acesta în IET am construit blocul
sanita și pentru grupa pregătitoare, astfel
încât copii din ambele grupe au condiții
bune pentru igiena personală. Un bloc
sanitar interior a fost construit și pentru
elevii claselor 1-4.

● Accesul în instituție este posibil doar prin
intrări supravegheate. Fiecare teaptă de
scolaritate are acces în instituție separat.

● Lecțiile online au fost petrecute conforme
regulamentului de organizare a lecțiilor
online, datorită faptului că au avut
dispositive pentru petrecerea lecțiilor.

Oportunități Riscuri
● Toți elevii au dreptul la instruire și educație.
● Cadrele didactice pot aplica în mod

diferențiat curriculum pentru copii cu CES.

● Lipsa sistemei de semnalizare
împotriva incendiilor;

● Ne putem mobiliza și voluntar, ne implicăm
în soluționarea diferitor probleme și creăm
lucruri frumoase.

● CD proiectează propriul traseu de dezvoltare
profesionlaă continuă.

● CD pot lucra la distanță utilizând cu ușurință
platformele educaționale,

● Lipsa unei pante de accces la
etajul II pentru elevii cu CES și
imposibilitatea de a o construi.

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate ce urmează a fi
prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:

Standard
de calitate

Punctaj
maxim *

Anul de studiu
2020-2021

Anul de studiu
2021-2022

Anul de studiu
20__-20__

Anul de studiu
20__-20__

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

Autoevalua
re, puncte

Nivel
realizare, %

1.1 10 8 80,0 8,5 85
1.2 5 3,25 65,0 4 80
1.3 5 3 60,0 4 80
2.1 6 3,5 58,33 3,75 62,5
2.2 6 5 83,33 5 83,3
2.3 6 4,25 70,83 4,25 70,83
3.1 8 5,5 68,75 6,5 81,25
3.2 7 4,25 60,71 5,5 78,57
3.3 7 6 85,71 6 85,71
4.1 13 7,5 57,69 7,5 57,69
4.2 14 10,5 75,0 11,75 83,92
4.3 7 5,75 82,14 5,75 82,14
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5.1 6 4,5 75,0 4,5 75,0
Total 100 70,5 70,5 77 77

* În cazul în care un anumit standard sau anumiți indicatori nu se aplică la evaluarea instituției date, la Total se va înscrie suma punctelor
acordate prin indicatorii evaluabili.

Rezultatele evaluării anuale a personalului didactic:

Anul de studiu Nr. total cadre
didactice

Distribuția calificativelor

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător
2020-2021 4 - 4 - -
2021-2022 8 - 8 - -

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
2020-2021 1 +

2021-2022 2

Semnătura cadrului de conducere _______________________
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