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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   Buletin de verificare metrologică: nr.3.2.38-9825-contor de gaz cu membrane, 

nr.3.3.44-3907484-Contor de energie electrică trifazat; 

 Rport tehnic nr 008 din 10.04.2021 cu privire la efectuarea măsurărilor și 

încercărilor de reglare-recepție și profilactice,ca parte integrantă a procesului 

de mentenanță a instalației electrice; 

 Act de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și a canalelor de ventilație 

din 21.08.2020; 

 Autorizație sanitară de funcționare a cantinei Nr.001989/2019; 

 Autorizație sanitară veterinară de funcționare Seria ASVF Nr. 0033559; 

 Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționarea sistemelor 

de gaze   din 02.10.2020 

 Registre medicale cu date despre starea de sănătate a elevilor. 

Constatări  Instituția deține în ordine sistematică toată documentația tehnică, sanitaro-

igienică și medicală obligatorie și monitorizează permanent respectarea 

normelor sanitaro-igienice și de securitate tehnică. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

toată durata programului educativ 

Dovezi   Ordinul directorului cu privire la angajarea paznicilor. nr.22 din 01.07.2005, 

nr.10 din 01.09.2010; nr.12 din 01.09.2010; 

 Ordinul de desemnare a responsabilului ANET; 

 Graficul profesorilor de serviciu; 

 Fișe de post pentru angajați cu referire la ANET ; 

 Graficul de serviciu lunar al paznicilor; 

 Deserviciu la întrărule școlii; 

 Registrul vizitatorilor; 

 Spațiul securizat; 

 Prezența WC în clădirea școlii conform cerințelor OMS; 

 Întrări separate ăn școală pentru cilul primar și gimnazial; 

 Respectarea ordinului MECC privind respectarea regulilir sanitare de prevenire 

COVID-19; 

 Desemnarea responsabilului de coordonare a activităților de prevenire COVID-

19 prin ordinal nr.52 din 11.08.2020; 

 Deserviciu la intrare în școală. 

 

Constatări  Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral , inclusiv pe 

durata programului educative, securitatea elevilor, a incintei și a teritoriului 

adiacent, în colaborare sistemică cu APL și Inspectoratul de poliție Călărași. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

Dovezi   Orar echilibrat, unde disciplinele exacte alternează cu celelalte,aprobat la 

ședința CA nr.01 din 10.09.2020; 

 Orar flexibil, unde educația fizică, educația muzicală, educația plastică, 

educația tehnologică nu se proiectează în orar la începutul zilei; 

 Testele de evaluare sunt repartizate uniform, nu mai mult de 1 pe zi; 

 Orarul sunetelor reglementat. 

Constatări  Se respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților educaționale și 
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asigură un program echilibrat și flexibil pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   În fiecare clasă elevii sunt repartizați câte unul în bancă; 

 Clasele sunt dotate cu mobilier reglabil pentru ciclul primar și gimnazial; 

 Act de predare –primire a băncilor și scaunelor pentru clasa de elevi. 

Constatări  Instituția dispune de spații educaționale adecvate și asigură toate categoriile de 

elevi cu locuri corespunzătoare particularităților psihofiziologice individuale. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Registru de inventariere; 

 Registru de evidență a utilajelor, dispozitivelor, ustensilelor și materialelor de 

sprijin la chimie, biologie, informatică,fizică,educație tehnologică și educație 

fizică; 

 Mese și scaune corespunzătoare înălțimii elevilor; 

 

Constatări  Instituția asigură prezența , funcționalitatea și conformitatea cu parametrii 

sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de spijin. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p. Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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   Pașaportul sanitar-veterinar Seria ASVF Nr. 0033559; 

 Fișe tehnologice; 

 Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise; 

 Fișa examenului medical al bucătarului; 

 Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale; 

 Registrul de rebutare a produselor alimentare și a materiei prime; 

 Registrul de rebutare a bucatelor; 

 Meniuri zilnice; 

 Încăpere pentru prelucrarea materiei prime; 

 Sală pentru servirea  mesei. 

Constatări  Instituția este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei care 

corespund în totalitate cu normele sanitare în vigoare privind siguranța, 

accesibilitatea, funcționalitatea și controlul tuturor elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

confort pentru elevi/ copii 

Dovezi   WC-uri separate pentru băieți și fete în incinta instituției, o oală de closet la 15 

elevi; 

 Lavoare , unul la 13 elevi; 

 Apă și săpun; 

 Uscătoare electrice pentru mâini; 

 Vestiare separate pentru băieți și fete. 

Constatări  Instituția este dotată cu blocuri sanitare( toalete, lavoare) care respectă în 
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totalitate normele sanitare și criteriile de accesibilitate, funcționalitate și 

confort pentru elevi. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p. Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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

Dovezi   Stingătoare cu termen de valabilitate actuale, ladă cu nisip, lopată și căldare; 

 Ieșiri de rezervă din instituție; 

 Plan de evacuare la fiecare etaj; 

 Panou informativ; 

 Sistemă de alarmă. 

Constatări  Instituția dispune în totalitate de mijloace antiincendiare și de ieșire de rezervă 

, utilizează eficient un sistem de marcaje de direcție și le monitorizează 

permanent funcționalitatea. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Înregistrări în catalogul clasei; 

 Registrele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în școală la 

orele de fizică,chimie,educație tehnologică; 

 Planul annual de activitate 

 Planul de activitate a directorului adjunct pentru educație; 

 Materiale didactice ăn clasele primare ,,Drumul sigur spre casă”; 

 Proiecte didactice. 

Constatări  Cadrele didactice,Administrația instituției, diriginții organizează și desfășoară 

sistematic, pentru elevi și adulți, activități de învățare și respectare a regulilor 

de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de 

acordare a primului ajutor. Informațiile și pozele de la activități se afișează pe 

panoul informativ al  instituției. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard  9,5 p. 

 

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   PDI; 

 Comisia multidisciplinară; 

 Plan de acțiuni de prevenire /de intervenție în cazurile de abuz , neglijare, 

exploatare , traffic al copilului; 

 Politica de protecție a copilului; 

 Rapoartele semestriale ANET; 

 Colaborarea cu ASPL,Comisariatul de poliție; 

 Planul de activitate al asistentului medical; 

 Procese verbale ale ședințelor CA, CP, CE. 

Constatări  Instituția proiectează sistemic acțiuni de colaborare cu familia, cu APL, cu alte 

instituții cu atribuții legale în sensul protecției copilului, inclusiv acțiuni de 

informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în cazurile ANET. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1p. Punctaj acordat: - 1p. 
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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   Registrul înregistrării fișelor de sesizare; 

 Responsabil ANET; 

 Registrul cu adresările telefonice. 

Constatări  Instituția dispune în totalitate de personal calificat pentru 

prevenirea/intervenția în cazurile ANET și folosește efficient și oportun 

resursele existente în comunitate pentru asigurarea protecției integrității fizice 

și psihice a fiecărui copil. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Prevederi de referință în planul de activitate ale directorului adjunct pentru 

educație; 

 Ordine ale directorului; 

 Fișele de post ale angajaților; 

 Plan de activitate cu elevii cu comportament deviant/listele; 

 Activități ale diriginților la Managementul clasei ; 

 Catalogul clasei.  

Constatări  Instituția realizează un process formativ cu frecvență considerabilă, pentru 

elevi și adulți, privitor la prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p. Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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   Plan de activitate al Centrului de resurse/ Serviciului de consiliere școlară și de 

integrare în viața socială/ Serviciului de supraveghere și menținere a sănătății; 

 Punct medical dotat cu medicamentele necesare; 

 Lunarul sănătății; 

 Secții sportive-2 la care participă 60 de elevi; 

 Participarea elevilor școlii la activitățile și concursurile sportive rationale; 

 Participarea elevilor la concursul posterilor ,,Cum prevenim Covid-ul”,locul 

III; 

 Fișe de evidență a serviciilor prestate. 

Constatări  Instituția oferă tuturor elevilor,prin personal calificat, prin implicare activă a 

comunității în acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății, 

accesul integral la servicii de sprijin în vederea asigurării dezvoltării fizice, 

mintale și emoționale,dar lipsește în instituție psihologul școlar. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p. Punctaj acordat: - 1,5p. 

Total standard  4,25 p. 

 

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 
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Dovezi   Planul annual și strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2019-2024; 

 Realizarea curricumului la Dezvoltare Personală; 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții; 

 Participarea la ședințele cu părinții a medicului de familie din localitate,a 

asistentului medical din gimnaziu; 

 Pedagogizarea părinților la nivel de clasă și instituție. 

Constatări  Instituția și cadrele didactice, în colaborare cu familiile și serviciile publice de 

sănătate, proiectează sistemic activități de promovare a valorii sănătății fizice 

și mintale a elevilor și a stilului sănătos de viață, în instituție și în comunitate; 

 Şcoala are cabinet medical, dotat cu echipamentul, mobilierul strict 

necesar. Serviciile de Sănătate sunt oferite de către asistentul medical 

care activează în baza fişei-post şi îşi onorează toate obligaţiunile de 

serviciu: participă la elaborarea meniurilor, efectuează controlul medical 

terapeutic al elevilor, coordonează activitatea cu serviciile de resort din 

teritoriu - CSP, DRSA,CMF. Fişele medicale ale elevilor şi angajaţilor 

se păstrează în cabinetul medical. Documentaţia este menţinută în 

ordine şi completată cu regularitate. 
Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Fișe de evidență ale elevilor; 

 Suport metodoligic pentru seminare/traininguri; 

 

Constatări  Instutuția asigură în majoritatea cazurilor condiții fizice, resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 

p. 

Punctaj acordat: -0,75 

p.  

 

 

 

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   Fișa de post al asistentului medical; 

 Planul de activitate al asistentului medical ; 

 Meniuri elaborate de asistentul medical și bucătarul șef al instituției; 

 Planul de activitate al CLE ; 

 Panouri informative, postere, gazete de perete. 

 Boxă de sugestii ale elevilor; 

  

Constatări  Educaţia pentru un mod sănătos de viaţă se realizează prin diverse 

activităţi: ore de dirigenţie, discuţii cu asistentul medical, elaborări de 

postere, seminare etc. Pe holuri sunt afişate panouri informative, 

postere, gazete de perete; 

 Instituția încurajează initiative și realizează activități de promovare /susținere a 

modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri, 

surmenaj, de profilaxie a stresului și oferă acces elevilor la programe educative 

în acest sens, implicându-i permanent în diseminarea experiențelor valoroase 

legate de sănătate. 
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Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 4,75 p. 

 

Dimensiune I 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

 Existența documentației tehnice, 

sanitaro-igienice și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor de 

securitate și protecție; 

 Prezența spațiilor sanitare, cu 

respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elevi; 

 Dezvoltarea parteneriatelor comunitare 

în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a elevilor; 

 Existența blocului alimentar; 

 Existența Centrului de resurse; 

 Organizarea instruirii la distanță a 

elevilor nevaccinați; 

 Asigurarea instituției cu necesarul de 

dezinfectanți și detergent. 

 Disfuncționalitățile din relația 

școală-părinte-comunitate 

generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale 

elevilor: limbaj vulgar, 

distrugerea bunurilor școlii, 

violență, lipsă de respect pentru 

cei din jur; 

 Timpul limitat al unor părinți 

conduce la o slabă implicare în 

viața școlii. 

 Lipsa apei calde la lavoare. 

 Lipsa în instituție a psihologului 

școlar. 

 

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   Mecanisme de asigurare în planul strategic și operational: proiectarea și 

organizarea activităților ce confirmă participarea elevilor la soluționarea 

problemelor; 

 Procese verbale ale CP și CA; 

 Cota parte a elevilor în CA; 

  

Constatări  Instituția proiectează sistemic și elaborează mecanisme eficiente de participare 

a elevilor la procesul de luare a deciziilor și oferă informații complete și 

opportune pe subiecte ce țin de interesul lor imediat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -  

1 p. 

Punctaj acordat: -  

1 p.  

 

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   Consiliul Elevilor ales democratic. 

 Acte ce vizează activitatea Consiliului elevilor; 

 Programul de activitate al Consiliului elevilor; 

 Activitățile CE în școală și în comunitate (voluntariat,salubrizarea parcului și 

cimitirelor locale). 

Constatări  În instituție există o structură asociativă a elevilor (CE), constituită democratic 

și autoorganizată, cu un plan de activitate sistemic și riguros, care participă 

permanent la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru ei. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - 

1 p. 

Punctaj acordat: - 2p. 
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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 scrise(sondaje,panouri informative); 

 Mijloace de comunicare on-line: ,platforma Office 365 (Teams); 

 Postul de radio din școală; 

 Revistele și ziarele pentru copii din fondul bibliotecii școlare abonate annual; 

 Mijloace de comunicare orale: discuții individuale cu elevii,expunerea și 

argumentarea opiniilor în timpul orei. 

Constatări  Instituția asigură activizarea sistematică și calitativă a mijloacelor de 

comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 

0,75p. 

Punctaj acordat: - 

0,75p. 

 

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   Acțiuni de voluntariat în cadrul concursului de binefacere cu genericul ,,Sania 

lui Moș Crăciun” decembrie 2020; 

 Chestionarea elevilor. 

Constatări  Instituția implică permanent și efficient elevii în consilierea aspectelor legate 

de viața școlară , în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea 

programului educational, în evaluarea propriului progress. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75p. Punctaj acordat: -1,5p.  

Total standard 4,25p. 

 

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; 

 Interviuri, chestionare; 

 Includerea părinților în Consiliul de administrație. 

Constatări  Instituția elaborează și valorifică sistematic un set de procedure democratice de 

delegare și promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a lor 

în activități ce asigură progresul școlar și dispune de mijloace de informare și 

comunicare pentru exprimarea opiniei tuturor partenerilor educaționali. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Planul managerial al instituției (Domeniul Parteneriat și relații comunitare) 

 Activități commune cu APL ,casa de Cultură; 

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ  nu are oficial încheiate acorduri de 

parteneriat,dar realizează activități commune cu APL,Casa de cultură,agenții 

economici din localitate. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5 Punctaj acordat: - 0,5 

 

Domeniu: Capacitate instituțională  
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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   ROI 

 Regulamentele de funcționare al CA 

  

Constatări Instituţia de învăţământ are un CA cu reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţii 

administraţiei publice locale,ai elevilor din clasele gimnaziale , care ia decizii şi 

activează în baza unui plan coordonat orientat spre asigurarea educaţiei de calitate 

pentru toţi copiii. 

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   PDI.    

 Plan de activitate al instituției.  

 Planificarea activităților de pedagogizare al părinților. 

 Portofoliul dirigintelui.  

 Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii.   

 Activităţi de pedagogizare și consiliere cu părinţii. 

Constatări  Părinții activează  în structurile  asociative ale părinţilor şi 

elevilor:Consiliul elevilor, Senatul părintesc.Participarea părinților în 

Consiliul de administrație. Cadrele didactice realizează sistematic activităţi 

de pedagogizare a părinţilor privind educaţia copiilor lor, în baza unui plan 

elaborat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5 Punctaj acordat: - 1 

Total standard 3,5 

  

  

 

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 activitate al instituţiei    (Misiunea școlii)    

 Acte reglatorii   (ROI)                                                       

 Decada activităţilor pe discipline.                              

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ promovează respectul diversităţii 

culturale, etnice, lingvistice, religioase prin actele reglatorii şi prin activităţile 

pe care le organizează; 

 Cadrele didactice aplică în procesul educaţional tehnici ce încurajează, 

sprijină şi stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât şi a 

băieţilor, demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu 

genul elevilor şi cu starea socială a familiilor din care ei provin. 
Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -1 Punctaj acordat: - 1 
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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   Comentarii, discuţii cu membrii comunităţii. 

 Emisiuni radiofonice;             

 Activităţi realizate în parteneriat cu Casa de cultură,Muzeul satului,Biserica 

Sf.Parascheva  

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ colectează feedback-ul din partea 

partenerilor din comunitate privind respectarea principiilor democratice, prin 

activităţi realizate în parteneriat . 

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   PSDI 

Constatări  Nu avem elevi de diferite etnii şi culture,dar instituţia de învăţământ creează 

toate condiţiile pentru ca elevii să comunice în limba română şi să înveţe limba 

etniei majoritare din comunitatea respectivă. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Raportul de activitate a directorului-adjunct pentru educație 2020-2021 

 Planul de măsuri extfacurriculare 

  

Constatări  Elevii demonstrează cunoaşterea şi respectarea culturii şi tradiţiilor 

proprii, culturii şi tradiţiilor altor comunităţi etnice din Republica 

Moldova, indiferent de grupul etnic de care aparţin şi indiferent de 

limba de studii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5,5 

 

Dimensiune II 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Administraţia instituţiei de învăţământ :  

 oferă tuturor elevilor şcolii și 

părinților informaţii complete şi în 

timp util  referitoare la aspectele vieţii 

şcolare şi extraşcolare; 

 există o structură asociativă a elevilor 

(consiliul elevilor ) aleasă  în mod 

democratic şi auto-organizată; 

 consiliu de administraţie cu 

reprezentanţi ai părinţilor, ai 

autorităţiiadministraţiei publice 

locale,ai elevilor din clasele 

gimnaziale, care ia decizii şi activează 

în baza unui plan coordonat; 

 dispune de mijloace de comunicare 

 Definirea  în planul strategic şi 

cel operaţional mecanisme de 

asigurare a participării elevilor 

la soluţionarea problemelor şi 

luarea deciziilor care vizează 

direct viaţa  şcolară; 

 Încheierea unor  acorduri de 

parteneriat ; 
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:mass-media şcolară, ost de  radio 

școlar,panoul informativ, pagină web; 

 realizează sistematic activităţi de 

pedagogizare a părinţilor privind 

educaţia copiilor lor; 

 promovează respectul diversităţii 

culturale, etnice, lingvistice, religioase 

prin orele opționale acodate la clasă;  

 

 

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   PSDI 

 Planul de activitate CREI 

Constatări  Planul  operaţional al instituţiei de învăţământ cuprinde ţinte şi activităţi 

specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educaţia incluzivă, lipsesc 

rezultatele chestionării elevilor, angajaţilor instituţiei, părinţilor elevilor 

privind implementarea în cadrul instituţiei a educaţiei incluzive 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Ordin Nr.    ,,Cu privire la crearea Centrelor de resurse pentru educaţia 

incluzivă în cadrul IP Gimnaziul Hoginești”.                                          

 Ordin Nr.  ,,Cu privire la instituirea cadrului didactic de sprijin responsabil 

pentru coordonarea activităţii Centrului de resurse pentru educaţia incluzivă  ” 

 Ordin Nr 27 din 25.09.2017   ,,Cu privire la angajarea cadrului didactic de 

sprijin ” 

 Ordin Nr 05 din 01.09.2020; 

 Evaluarea performanțelor elevilor cu CES;    

 Existența CREI dotat cu echipamentul necesar pentru susţinerea şi favorizarea 

educaţiei incluzive a copiilor cu dezabilități  .           

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ creează structuri, mecanisme şi 

proceduri de sprijin pentru procesul de înmatriculare şi incluziune şcolară a 

tuturor copiilor 

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   Recensământul annual al copiilor din localitate; 

 Școlarizarea 100 % a copiilor din localitate; 

 Baza de date SIME; 

 Raportul de încadrare al absolvenților. 
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Constatări  Instituţia de învăţământ are o bază de date a tuturor copiilor de vârstă şcolară 

din comunitate, inclusiv a celor cu CES şi privind evoluţiile demografice şi 

perspectivele de şcolarizare pentru următorii 5 ani. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 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   PEI elaborate pentru fiecare copil cu CES; 

 Rapoartele CMI; 

 Elaborarea testelor finale pentru elevii cu CES absolvenți. 

Constatări  În instituţia de învăţământ funcţionează Comisia Multidisciplinară Intraşcolară 

cu atribuţiile stabilite de lege. 

 Instituţia de învăţământ monitorizează înregistrarea şi evidenţa datelor privind 

progresul şi dezvoltarea fiecărui elev 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 0,75 

 

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   PEI –urile elevilor cu CES; 

 CA; 

 Rezultatele analizei lecţiilor, activităţilor extraşcolare, altor activităţi 

organizate în cadrul instituţiei de învăţământ                                                                    

Constatări  Cadrele didactice folosesc materialele didactice existente,  în limita 

posibilităţilor, în concordanţă cu nevoile specifice ale elevilor. 

 Fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale are, după caz, în funcţie de 

recomandările SAP, un plan educaţional individualizat, curriculum adaptat. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 7,25 

 

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   PDSI; 

 Fișele de post ale angajaților; 

 Raport de sesizare ANET; 

  

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ dispune de mecanisme pentru 

identificarea şi combaterea oricăror forme de discriminare. 

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   Planul operational al instituției (cap.Incluziunea școlară); 

 Includerea copiilor cu CES ța cercuri,secții sportive,activități extrașcolare; 

 PSDI. 
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Constatări  Planul operaţional al  instituţiei de învăţământ cuprind, măsuri şi activităţi care 

au ca ţintă educaţia incluzivă şi nevoile copiilor cu cerinţe educaţionale 

special; 

 Planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de promovează diversitatea 

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   Ordinul 04 din 02.09.2019     ,,Cu privire la responsabil ANET”; 

 Planul de excludere a violenței în mediul școlar. ; 

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune de proceduri de prevenire, identificare, 

semnalare, evaluare şi soluţionare a situaţiilor de discriminare 

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   CM – 2 elevi elaborate; 

 CA – 3 elevi. 

Constatări  Cadrele  didactice aplică, în mod diferenţiat, curriculumul pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale conform recomandărilor SAP prin plan 

educaţional individualizat, curriculum modificat 

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   Boxă în cadrul instituţiei pentru raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic din partea semenilor şi adulţilor; 

  

Constatări  Copiii recunosc situaţiile de discriminare şi le aduc la cunoştinţa cadrelor 

didactice şi administraţiei instituţiei de învăţământ,  dar lipseste ordinul  

privind desemnarea unei persoane responsabilă de analiza contestaţiilor. 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5 Punctaj acordat: - 0,5 

Total standard 4,5 

 

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   Rezultatele analizei lecţiei, activităţilor extraşcolare, altor activităţi organizate 

în cadrul instituţiei pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru 

fiecare copil   ; 

 Activitatea CREI; 

 Monitorizarea rezultatelor școlare a copiilor cu CES; 

 Rezultatele școlare se anunță individual fiecărui părinte; 

 Rezultatele chestionării elevilor, părinţilor elevilor privind asigurarea unui 

mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil.                                                                       
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Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ utilizează toate resursele instituţionale 

disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru fiecare copil 

,inclusziv cu CES. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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

datele de interes public 

Dovezi   Dosarele personale ale elevilor sunt securizate; 

 ROI; 

 CIM ale angajaților. 

Constatări  Administraţia instituţiei de învăţământ asigură protecţia datelor cu caracter 

personal şi asigură accesul, conform legii, la datele de interes public 

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   Existența CREI; 

 Renovarea scărilor de intrare cu rampă pentru personae cu CES. 

Constatări  Instituţia de învăţământ asigură parţial  un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor, lipsesc adaptări ale blocului sanitar,  nu este necesitate stringent; 

 Instituția dispune de rampe pentru scaune cu rotile, bare de sprijin și orientare, 

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   Existența TIC cu acoperire Wi-Fi in toate încăperile și spațiile instituției; 

 Instruirea la distanță a elevilor nevaccinați; 

 Asigurarea copiilor ce nu dispun de calculatoare pentru instruirea la distanță cu 

mijloace TIC;   

 Existența TIC cu acoperire Wi-Fi a CREI. 

Constatări  Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaţionale şi de comunicare 

adaptate la necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, dar lipsesc rezultatele observărilor. 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 6,5 

 

Dimensiune III 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Administraţia instituţiei de învăţământ: 

 elaborează mecanisme de 

identificare, evidenţă şi sprijin 

pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES); 

 dispune de un Centru de Resurse 

pentru Educația Incluzivă, dotat cu 

cele necesare; 

 are o bază de date a tuturor copiilor 

de vârstă şcolară din comunitate, 

inclusiv a celor cu CES şi privind 

evoluţiile demografice şi 

perspectivele de şcolarizare pentru 

 în Planul strategic şi cel 

operaţional al instituţiei de 

învăţământ de prevăzut   stipulări 

privind asigurarea „designului 

universal” şi „acomodărilor 

universale” a condiţiilor adecvate 

pentru accesul fizic al copilului 

cu CES la mediul şcolar (rampe 

de acces, ascensoare, grupuri 

sanitare etc.); 
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următorii 5 ani; 

 dispune de evidenţe clare despre 

elevii înmatriculaţi, inclusiv privind 

mediul familial şi condiţiile de 

viaţă; 

 funcţionează Comisia 

Multidisciplinară Intraşcolară cu 

atribuţiile stabilite de lege; 

 monitorizează înregistrarea şi evidenţa 

datelor privind progresul şi dezvoltarea 

fiecărui elev; 

 

 

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   PSDI; 

 Planul de activitate al instituției. 

 Planul de activitate al CA. 

Constatări  Planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ sunt explicit 

orientate spre asigurarea calităţii educaţiei; 

 Controalele tematice la CP și CA. 

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 şi activităţilor din PSDI şi Planul de 

activitate al instituției. 

 Rapoarte de activitate. 

 Procese-verbale ale ședințelor CP despre realizarea activităților planificate; 

 Analiza SWOT din raportul anual de activitate al DAI. 

Constatări  Activităţile planificate în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de 

învăţământ sunt realizate efectiv 

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 de activitate al instituției. 

 Note informative. 

 Rapoarte de activitate. 

 Procese-verbale ale CP. 

 Procese-verbale ale CA. 

 Dari de seamă lunare privind executarea bugetului instituției. 

Constatări  Administrația instituției de învățământ elaborează și aplică un mecanism de 

monitorizare/automonitorizare a eficienței educaționale în instituție; 

 Consiliul de administraţie promovează un model eficient de comunicare 

internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. , dar lipsesc 

chestionarele, Feedback-ul de la beneficiarii relevanţi; 
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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   Contracte cu diverşi furnizori; 

 Număr necesar de mese, scaune; care corespund particularităţilor anatomo-

fiziologice ale copiilor; 

 Numărul şi tipul  spaţiilor şcolare corespunde  în raport cu profilul unităţii de 

învăţământ şi numărul total de elevi. 

 Spaţiile şcolare accesibile pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi 

speciale. 

  

Constatări  Infrastructura instituţiei de învăţământ asigură organizarea procesului 

educaţional în raport cu obiectivele și misiunea acesteia. 

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   Mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare adecvate profilului şi 

specializărilor/ calificărilor profesionale existente în oferta educaţională. 

 Fond de carte/ fond de material informatic şi audio-video modern, parțial 

adecvat  numărului de elevi, profilului şi specializărilor/ calificărilor 

profesionale oferite.  

 Instruirea digitală a cadrelor didactice;  

 Contractul de conectare la Internet; 

 Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore folosind TIC.                                      

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune partial de echipamentele materialele şi 

auxiliarele curriculare necesare aplicării curriculumului naţional, inclusiv a 

componentelor raionale şi şcolare ale acestuia, a curriculumului modificat şi a 

planurilor educaţionale individualizate; 

 Dotarea minimă cu bază material la chimie,fizică. 

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   ROI; 

 Statele de funcții; 

 Contractele de muncă; 

 Dosarele personale. 

 Fisele de evaluare privind atribuirea sporului pentru performanțe; 

 Registrul de ordine privind activitatea de bază; 

Constatări  Instituţia de învăţământ este încadrată cu personal  

didactic şi auxiliar, calificat conform  normativelor în vigoare. La moment 

instituția duce lipsă de specialist de limbi străne 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: -0,75  

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 

permise de cadrul normativ 

Dovezi   PSDI; 

 Planul de activitate al instituției; 

 Verificarea cataloagelor școlare conform instrucțiunuu de completare; 

 Verificarea corectitudinii mediilor școlare. 

Constatări  Instituția de învățământ aplică Curriculumul Național cu adaptare la condițiile 

locale și instituționale, în limitele permise de cadrul normativ. 

 Instituția de învățământ nu elaborează și implementează Curriculum la decizia 

școlii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 9,75 

 

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   PSDI; 

 Planul de activitate al instituției; 

 PEI; 

 Curriculum modificat. 

Constatări  Administrația instituției de învățământ monitorizează, prin proceduri specifice, 

realizarea curriculumului , școlar, curriculumul modificat și planurile 

educaționale individualizate). 

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   DSDI; 

 Planul de activitate al instituției; 

 Întruniri metodice raionale; 

 Treninguri; 

 Participarea cel puţin a 80% dintre cadrele didactice și auxiliare, în ultimii 3 

ani, la programele de formare profesională continuă.                                                  

Constatări  Mai mult de  80% dintre cadrele didactice și auxiliare în ultimii 3 aniau 

participat la programele de formare profesională continuă.                                                  

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   Statele de personal; 

 Fișa repartizării timpului de muncă a angajaților; 

 Inventarul bibliotecii şcolare; 

 Facturileile fiscale sau alte documente de achiziţie a echipamentelor; 

 Contractul de conectare la Internet; 

 Liste de achiziţii pe ultimii ani – echipamente şi soft-uri educaţionale ; 

 Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore folosind TIC. 

Constatări  Instituţia de învăţământ dispune de echipamentele, materialele şi auxiliarele 

curriculare necesare aplicării curriculumului naţional, inclusiv a 

componentelor raionale şi şcolare ale acestuia, a curriculumului modificat şi a 
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planurilor educaţionale individualizate în raport de 60% 

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   Toate sălile de clasă sunt dodate cu calculator conectat la Internet; 

 Laboratorul de informatică dotat cu tablă interactive; 

 Planificări ale cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor ore folosind TIC; 

 Procese verbale la CP; 

 Procese verbale ale CM; 

 Evidența orelor înlocuite. 

Constatări  Instituția de învățământ monitorizează utilizarea strategiilor didactice 

interactive și  resurselor educaționale,inclusuv și TIC în procesul educațional. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

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   Proiecte didactice orientate pe formarea de competențe; 

 Rezultatele evaluărilor; 

 Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore. 

Constatări  Cadrele didactice elaborează proiecte didactice de lungă și scurtă durată, 

elaborate în conformitate cu principiile educației centrate pe elev și pe 

formarea de competențe. 

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   Analiza probelor de evaluare și recuperarea ulterioară a orelor nerealizate; 

 Proiecte didactice; 

 Catalogul școlar: 

 PEI; 

 Rezultatele observării în cadrul asistenților la ore. 

Constatări  Cadrele didactice evaluează rezultatele învățării în conformitate cu standardele 

și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii  

cu cerințe educaționale speciale). 

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   PSDI; 

 Proiecte didactice ale activităților extracurriculare; 

 Planul de activitate al instituției; 

 Informația despre realizarea Planului educativ la Dezvoltare personală șa la 

Managementul clasei; 

 Catalogul școlar. 

Constatări  Cadrele didactice organizează activități extracurriculare în concordanță cu 

misiunea școlii, cu obiectivele din Curriculumul național și cu obiectivele de 

planificare strategică și operațională. 

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



21 

 

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   Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore; 

 Reevaluarea rezultatelor și a progresului școlar al elevilor cu CES; 

 Calitatea procesului educațional la discipline; 

Constatări  Cadrele didactice asigură sprijinul individual al elevilor pentru obținerea 

rezultatelor învățării conform standardelor și referențialului de evaluare 

aprobate (inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale care 

beneficiază de curriculum modificat și/sau de programe educaționale 

individualizate), dar lipsesc chestionarele 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

Total standard 12,25 

 

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   Orarul lecțiilor; 

 Orarul activităților extracurriculare; 

 Planul de activitate al bibliotecii, al directorului adjunct pentru educație; 

 PSDI; 

 Acoperirea spațiului școlar cu Wi-Fi; 

 Dotarea labiratorului TIC Cu tablă interactivă; 

 Existența radioului școlar; 

 Dotarea: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala de festivități, de sport. 

Constatări  Administrația instituției de învățământ asigură accesul elevilor la resursele 

educaționale de care dispune instituția: bibliotecă, laboratoare, ateliere, sala de 

festivități, de sport 

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   Rezultatele academice ale elevilor semestriale, anuale; 

 Rezultatele concursurilor la disciplinele școlare la  nivel de școală și raion; 

 Activitatea cu elevii dotați;. 

Constatări  Instituția de învățământ dispune de o bază complexă de date privind 

performanțele elevilor la majoritatea disciplinilor,care cuprinde rezultatele 

parcurgerii curriculumului oficial  și în cazul elevilor cu cerințe educaționale 

speciale, rezultatele parcurgerii curriculumului modificat și/sau a PEI. 

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   PSDI; 

 Planul de activitate al instituției; 

 Panou informațional; 

 Pagina Web ,,Hoginești.sat.md”Facebook; 
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 Diplome, premii. 

Constatări  Instituția de învățământ realizează o politică obiectivă, echitabilă și 

transparentă de promovare a succesului școlar 

Pondere și punctaj 

acordat  

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

 

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   Rezultate ale observărilor din cadrul asistențelor la ore; 

În luna mai s-a desfăşura sondaj on-line cu privire la solicitarea opţionalului în 

rândurile părinţilor din treapta primară şi în rândurile elvilor în cea gimnazială. 

Părinţii din cl. I au scris cereri la 1 septembrie current.  

 Se deţin cererile elevilor şi a părinţilor pentru acordarea orei opţionale . 

Constatări  Elevii manifestă capacitate de învățare eficientă, se încadrează adecvat în 

învățarea interactivă prin cooperare, dar nu s-au aplicat chestionare. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 5,5 

 

Dimensiune IV 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Administraţia instituţiei de învăţământ: 

 elaborează și aplică un mecanism 

de monitorizare/automonitorizare a 

eficienței educaționale în instituției; 

 procesul educaţional este organizat 

în raport cu obiectivele și misiunea 

acestuia; 

 dispune de personal didactic şi 

auxiliar, calificat conform  

normativelor în vigoare; 

 monitorizează aplicarea strategiilor 

didactice interactive, inclusiv a 

tehnologiilor informaționale, în 

procesul de predare-învățare-

evaluare ; 

 

 Instituția de învățământ 

realizează o politică de 

promovare a succesului școlar, 

dar nu sunt locuri premiante în 

cadrul concursurilor școlare 

raionale pe obiecte ; 

 

 

 

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   Politica de protecție a copilului  ; 

 Activităţi realizate reflectate în planurile şi rapoartele instituției. 

 

Constatări  nu sunt  cuprinse  programe, măsuri şi activităţi de prevenire a discriminării de 

gen în toate planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei de învăţământ 

(inclusiv ale structurilor asociative ale părinţilor şi elevilor) . 

 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,5 Punctaj acordat: - 1 
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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 formate la cursuri de formare continuă; 

 Activităţi de formare reflectate în planul de formare continuă a profesorilor şi 

în planurile şi rapoartele instituției; 

 Seminare metodologice. 

Constatări  Instituţia de învăţământ asigură formarea cadrelor didactice în privinţa echităţii 

de gen, dar nu au fost reflectate activitățile în planul de formare continuă. 

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   Rezultatele observării în cadrul asistențelor la ore; 

 Chestionare cu părinţii şi elevii.    

Constatări  Cadrele didactice demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu 

genul,dar s-au  organizat puține chestionări cu părinții și copiii. 

Pondere și punctaj 

acordat  

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: -0,75 Punctaj acordat: - 1,5 

Total standard 4 

 

Dimensiune V 

[Se va completa la 

finalul fiecărei 

dimensiuni] 

Puncte forte Puncte slabe 

Administraţia instituţiei de învăţământ: 

 asigură echitatea de gen în 

activităţile curriculare şi 

extracurriculare; 

 dispune de vestiare separate pentru 

băieți, fete , 

 Veceuri amenajate pentru ambele 

genuri; 

 Cadrele didactice încurajează, 

sprijină, şi stimulează participarea 

echitabilă atât a fetelor, cât şi a 

băieţilor. 

 

 În planurile strategice şi 

operaţionale ale instituţiei  de 

evidențiat programe, măsuri 

şi activităţi de prevenire a 

discriminării de gen; 

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Gimnaziul dispune de mijloace de comunicare ( 

panouri unformativ, pagină web), are o structură 

asociativă funcțională a elevilor ( consiliu), creată pe 

principii democratice, care participă la luarea 

deciziilor cu privire la toate problemele de interes 

pentru elevi. 

  Există consiliu de administrație cu reprezentanți ai 

părinților, ai administației publice locale, ale elevilor, 

care ia decizii și activează în baza unui plan coordonat 

orientat spre asigurarea educației de calitate pentru 

toți copiii.  

 Cadrele didactice recunosc manifestările 

stereotipurilor și prejudecăților etnice, culturale și 

pentru a reacționa în vederea anticipării consecințelor 

 Implicare slabă a părinților în grupurile 

intersectoriale de intervenție pentru 

soluționarea problemelor de ce combatere 

a absenteismului, violenței față de 

copii,activități ecologice etc. 

 Dotarea cu resurse materiale necesare 

realizării politicilor educaționale este 

insuficientă;  

 Teritoriul școlii este securizat. 

  Bază  de date privind performanțele 

elevilor nu este completată regulat. 

 Este numărul mare de elevi cu media 

5,00- 6,99 

 Implicarea redusă a părinților în viața 
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negative și minimalizării efectelor acestora. 

 Gimnaziul are o bază de date a tuturor copiilor de 

vârstă școlară din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 

dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați, 

monitorizează înscrierea copiilor din comunitate la 

școală și frecventarea regulată de către ei a acesteia; 

 Dispune de cadre didactice și auxiliare  formate în 

domeniul educației incluzive și pentru combaterea 

oricărei forme de discriminare, dispune de comisie 

multidisciplinară școlară care realizează consilierea 

psihologică a elevilor. 

 Școala asigură informarea personalului și copiilor/ 

reprezentanții lor legali cu privire la procedurile de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și 

soluționare a situațiilor de discriminare.  

 Se asigură un mediu accesibil pentru incluziunea 

tuturor copiilor;  

 dispune de CREI;  

 dispune de personal didactic și calificat, capabil să 

asigure funcționarea și dezvoltarea acesteia; 

  dispune de un număr suficient de cadre didactice și 

auxiliare pentru realizarea finalităților stabilite de 

curriculum-ul național. 

 Gimnaziul crează posibilități de manifestare a 

potențialului creativ al elevului prin activități formale 

și non-formale. 

 Cadrele didactice demonstrează un comportament 

adecvat, echitabil, un nivel înalt al abilităților de 

comunicare și interrelaționare cu colegii și elevii, 

indiferent de apartenența la gen, școala asigură 

spațiile școlare adecvate particularităților de gen. 

 Sunt asigurate fiecărui elev din școală un loc de lucru 

în bancă, corespunzător taliei, acuității vizuale și 

auditive;  

 sunt asigurate spații pentru prepararea și servirea 

hranei care corespund normelor sanitare în vigoare; 

  școala dispune de blocuri sanitare, lavoare dotate cu 

apă, săpun;  

 dispune de mijloace antiincendiare și ieșiri de rezervă,  

 sistemul de iluminare a fost renovat; 

 Cadrele didactice dispun de proicte de lungă și scurtă 

durată, elaborate ăn conformitate cu principiile 

educației centrate pe elev, pe formarea de competențe, 

aplică metodologii didactice interactive, organizează 

evaluarea rezultatelor școlare în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare.  

 Cadrele didactice încurajează participarea elevilor în 

soluționarea problemelor la nivel de clasă și la nivel 

de școală și la formularea obiectivelor lecțiilor. 

 Sunt realizate sistematic activități de pedagogizare a 

părinților privind educația copiilor lor; sunt implicate 

persoane- resurse din comunitate în activitățile de 

ghidare în carierî a copiilor. 

 Fiecare copil cu nevoi educaționale speciale are PEI, 

curriculum modificat și servicii de sprijin după caz; 

cadrele didactice aplică curriculum-ul în mod 

incluziv, asigurând participarea tuturor copiilor la 

activitățile desfășurate în funcție de potențialul 

școlară. 

 Migrația internă a părinților. 

 Situația materială precară a părinților și 

lipsa locurilor de muncă în localitate ce 

duce la neglijența copiilor. 

 Cadrele didactice  nu implică sistematic 

elevii în evaluarea propriului progres 

școlar.  

 Elevii, părinții și comunitatea  se implică 

puțin la elaborarea documentelor 

programatice (proiect de dezvoltare, 

planuri de activitate) ale școlii;  

 Se implică puțin în calitate de persoană-

resursă în procesul educațional și în 

activități extracurriculare.  

 Numai copiii claselor primare beneficiază 

de o rație alimentară care acoperă 

normele fiziologice de consum pe zi, în 

conformitate cu legislația sanitară în 

vigoare; 

 În organele administrative nu sunt incluși 

părinți ai copiilor cu CES. 

 Puțini elevi se implică în procesul 

decizional cu referire la calitatea 

procesului educațional. 

 Blocurile  sanitare, lavoarele nu sunt 

dotate cu apă caldă. 
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individual și indiferent de gen, etnie și origine socială 

sau contextul socio-economic.  

 Cadrele didactice utilizează tehnologiile 

informaționale și de comunicare adaptate la 

necesitățle tuturor elevilor, inclusiv a celor cu CES, 

organizează activități extracurriculare în concordanță 

cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculumul 

național. 

 Curriculumul oferă oportunități de dezvoltare a 

abilității privind protecția drepturilor tuturor, 

indiferent de apartenența de gen, respectării 

principiilor echității de gen.  

 Cadrele didactice aplică în procesul educațional 

metodologii didactice care încurajează, sprijină și 

stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât și 

a băieților. 

 Personalul instituției sesizează eventualele 

pericole,cazuri de abuz și neglijare, exploatare și trafic 

al copiilor, în conformitate cu procedura eleborată și 

aprobată de ME.  

 Cadrele didactice implică elevii în activități ce vizează 

învățarea și respectarea regulilor de circulație rutieră, 

a tehnicii securității în mediul școlar și în cotidian. 

 Administrația gimnaziului elaborează și 

implementează planificarea strategică și operațională 

de creare a condițiilor ce asigură un proces 

educațional de claitate, oferă prin sistemul 

informațional tuturor elevilor școlii informații 

complete și în timp util pe subiecte ce țin de interesul 

lor imediat referitoare la aspectele vieții școare și 

extrașcolare; 

  promovează participarea comunității la îmbunătățirea 

condițiilor de învățare, odihnă și relaxare și petrecere 

a timpului liber pentru copii, promovează prin planul 

de activitate a școlii politica educațională a statului cu 

privire la educația incluzivă; 

  planifică formarea continuă a cadrelor didactice în 

domeniul EI și din perspectiva nevoilor individuale, 

instituționale și naționale.  

 Adminstrația gimnaziului asigură accesul elevilor la 

resursele educaționale de care dispune: bibliotecă, sală 

sportivă, de festivități. 

 Administrația școlii deține documentația sanitaro-

igienică și medicală, prin care se atestă pregătirea 

școlii pentru desfășurarea procesului educațional; 

  asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului 

adiacent acesteia; 

  asigură siguranța tuturor elevilor pe toată durata 

programului școlar și extrașcolar; 

 Administrația informează personalul, elevii, părinții 

asupra modalităților de prevenire, identificare, 

semnalare, evaluare și soluționare a acuzațiilor de 

abuz/ neglijență asupra copiilor. 

 Este asigurat accesul permanent a elevilor la serviciile 

medicale printr-un cabinet medical propriu. 

Oportunități Riscuri 

o Parteneriate cu actorii comunitari, formarea cadrelor 

didactice pentru aplicarea la proiecte de finanțare, 

 Finanțare insuficientă din partea statului, 

motivație slabă a cadrelor didactice 
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implicarea în proiecte educaționale și de infrastructură. 

o Elevii au acces la internet. 

o  Activitatea comisiei multidisciplinare intrașcolare. 

o Posibilități de formare și dezvoltare profesională. 

o Realizarea educației centrate pe copil și respectarea 

principiilor instruirii integrate. 

o  Posibilitatea de elaborare a materialelor didactice, de 

aplicare a proiectelor, acțiuni de voluntariat; 

o Aplicarea la proiecte naționale și internaționale. 

o Asigurarea evaluării și formării continue a cadrelor 

didactice în domeniul educației incluzive. 

o Elaborarea documentelor manageriale care vor reflecta 

asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

o Stabilirea relațiilor de parteneriat cu diverși actori 

comunitari. 

 

pentru implicarea în proiecte. 

 Absenteism  nemotivat, nereușită școlară 

 Demotivarea comunității școlare. 

 Sporirea absenteismului școlar. 

 Ponderea cadrelor didactice de vârstă 

prepensionară și pensionară este mare 

(40%); 

 Fluctuația cadrelor didactice. 

 Migrația copiilor. 

 Şcoala online-o ameninţare pentru 

sănătatea cadrelor didactice şi a 

elevilor 
 

 

 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completează pentru Raportul de activitate 

ce urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]: 

 

S
ta

n
d
ar

d
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e 

ca
li
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P
u
n
ct

aj
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 *
 

Anul de studiu 

2020-2021 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

Anul de studiu 

20__-20__ 

 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

Autoev

aluare, 

puncte 

Nivel 

realizar

e, % 

1.1 10 9,5 95       

1.2 5 4,25 85       

1.3 5 4,75 95       

2.1 6 4,25 70,8       

2.2 6 3,5 50       

2.3 6 5,5 91,6       

3.1 8 7,25 90,6       

3.2 7 4,5 64,2       

3.3 7 6,5 92,8       

4.1 13 9,75 86,6       

4.2 14 12,25 87,5       

4.3 7 5,5 78,6       

5.1 6 4 66,7       

Total 100 81,0 81,0       

 

* 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 nesatisfăcăt

or 

2020-2021 12     
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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 3   
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