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Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

Standard 1.1.Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor/elevilor 

Domeniu: Management 
             Indicator1.1.1Prezența documentației tehnice,sanitaro-igienice și medicale, monitorizarea permanentă a respectării     normelor  
sanitaro-igienice

Dovezi ∙ Organizarea controlului medical al angajaţilor (Iulie-//iunie 2020)
∙ Organizarea controlului medical al elevilor (Septembrie)
∙ Elaborarea meniului model 10 zile ,meniul zilnic                                                                                                                                       
.Formarea bucătarilor

        ∙ Monitorizarea respectării cerinţelor sanitaro-igienice , discuţii (Zilnice ,anul împrejur)
∙ Completarea Fișei de dezvoltare psihopedagogica a elevului
.PlanManagerial pentru anul de studii 2020-2021 ,aprobat la ședința CP din 26.08.2020    
.Autorizație sanitară pentru funcționare nr:0011567/ (130)2018 din 01.11.2018 valabilă până la 01.06.2023.
.Plan de evacuare în caz de incendiu,situații excepționale(Anexa1)                                                                                                               

Constatări ∙ 16 cartele medicale și controlul medical efectuat 
        ∙ Meniu model pentru respectarea normelor fiziologice de consum (aprobat la toate instanțele, august 2020)

∙ Discuţii conform planului de activitate a sistentului medical cu elevii, personalul didactic, auxiliar,părinți.(Anexa2)

∙ Registre medicale cudate despre starea de sănătate a elevilor din ciclul primar.

Pondere şi 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,5 

Punctaj acordat: 1

     5-
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lndicator 1.1.2 Asigurarea pazei şi a securității instituției și a siguranţei tuturor elevilor/ copiilor pe toate durata                             
programului educative
 
                                                                                                 

                                                                                           

Dovezi .Prezența și completarea documentației cu privire la evidența elevilor în situații de risc (registru statistic ),                                               
.registrul evaluărilor inopinate la familiile date . 
 .Graficul de serviciu al profesorilor(Anexa3) 
 .Registrul de evidență a vizitatorului (Anexa4)
 .Registrul de tehnica securității pentru elevi (Anexa5)
 .Paza de noapte,ordine de angajare(02.07.2012;  26.08.2020)
 .Graficul personalului de pază aprobat la ședința CA,din ( 26.08.20)
 .Regulamentul de organizare și funcționare a instituției aprobat laCAdin ( 26.08.20)
 .Ordin nr.78 din 07.09.2020 numire in funcție de coordinator ANET.
 .Ordin numire a persoanei responsabile de protecția civilă și incendii nr:38 din19.04.2020
 .Ordin nr:51 din 31.05.2020,,Cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor pe timpul vacanțelor școlare,,

Constatări  .Nu dispunem de personal de pază de zi,buget limitat.
 .Securitatea elevilor este asigurată pe parccursul întregului an de învățământ.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat:  0,5

Indicator1.1.3.Elaborarea unui program/orar al activităților echilibrat și flexibil  

Dovezi .Instituţia deţine orarul lecţiilor şi orarul sunetelor pentru treapta primară, afişat pe panoul informativ, ușa clasei   pentru elevi.
.orar unde lecțiile de bază se proiectează în orar la începutul zilei.
.Testele se proiectează nu mai mult de un ape zi.
.Orarul sunetelor reglementat.
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Constatări  .Fiind o singură clasă simultană (I-IV) am impărțit-o câte două clase la doi învățători,
Orarul activităților extracurriculare elaborat conform solicitărilor elevilor ,pedagogilor.

Pondere și 
punctaj acordat

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

                                                                                                                                 

Domeniu  : Capacitate instituţională:   
Indicator 1.1.4. Asigurare pentru fiecare elev/copil a câte un loc în bancă/la masă ect., corespunzător particularităţilor 
psihofiziologice individuale 

Dovezi Instituţia dispune de spaţii educaţionale adecvate pentru toţi elevii din școală

Constatări În treapta primară bancile se dau anual prin rotaţie conform clasei.   
 În urma controlului anual al elevilor efectuat de echipa de la Centrul de sănătate asistenta medicală discută cu cadrele didactice şi diriginţii despre  
unele maladii cronice ale elevilor ce ar necesita aşezarea lor în băncile din faţa clasei

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), în corespundere cu 
parametrii sanitaro-igienici şi cu cerinţele de securitate

Dovezi •monitorizarea asigurării cu material de sprijin conform cerinţelor sanitaro-igienice
.Caiet de inventaiere
.Registru de evidență a utilajelor,dispozitivilor,ustensilelor

Constatări •aprovizionarea persoanalului auxiliar cu echipament: căldări, mopuri, mături  pentru fiecare clasă ,grupă,bucătărie, bloc sanitar aparte   conform normelor 
sanitare

.2halate pentru deriticătoare,halite de unica folosință,detergenți și a. e.
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Pondere și 
punctaj acordat

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

     
     Indicator 1.1.6.Prezența spațiilorpentru prepararea și servirea hranei,cu respectarea criteriilor de               
siguranță,accesibilitate,funcționalitate și confort pentru elevi/ copii.

Dovezi .Pașaport sanitary
.Fișe tehnologice
.Lista produselor interzise
.Fișele examenelor medicale ale angajaților din cantină.
.Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare
∙ Monitorizare respectării normelor sanitare în spaţiile de pregătire, servire şi păstrare a hranei. 
. Instruirea personalului în instituție,rational. 
Lista de acumulare a produselor  alimentare  
∙ Ordin cu comisia de triere.                                    

Constatări ∙ Instituţia dispune de spaţiile necesare pentru servire şi pregătirea hranei, de personal instruit în bucătărie cu examenul sanitar 
efectuat. Dispune de depozit pentru legume şi mini depozit pentru alimente, frigidere, congelatoar pentru păstrarea hranei conform 
normelor ∙ Pachet de registre de monitorizare a pregătirii bucatelor,temperatura in frigidere, fișe tehnologice.

Pondere și 
punctaj acordat

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

 

Indicator 1.1.7. Prezența  spațiilor sanitare(toalete,lavuare),cu respectarea criteriilor de accesibilitate,funcționalitate și confort 
pentru elevi/copii.

Dovezi ∙ Elaborarea instrucțiunilor  sanitare , reguli de spălare pe mâini
.Viceuri aparte pentru băieți și fete
.Lavuare unul la 5 copii

Constatări ∙Instrucțiuni de monitorizare afişate în clase, wc, coridoare, ospătărie

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

Indicator 1.1.8. Existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor antiincendiare şi a ieşirílor de rezervă 

Dovezi •Instituţia dispune de Sistem antiincendiar, 1 panou antiincendiar, marcaje informaţionale privind acţiunile elevilor ţi a personalului în caz de incendiu.  
Elevii se instruiesc periodic cum să acţioneze în caz de incendiu
.Ordin numire în funcție a persoanei răspunzătoare de preântâmpinarea incendiilor.
.Stingătoare cu termen de valabilitate

Constatări .Nu dispunem de sistem de alarmă
.Nu avem ieșire adăugătoare de rezervă,(bloc construcție 1971fără proiectarea dată)

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:
0,50 

Punctaj acordat: 0,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional  :   
Indicator 1.1.9. Desfăşurarea activităţilor de învăţare şi respectare a regulilor de circulaţie rutieră, a tehnicii securităţii, de prevenire 
a situaţiilor de risc şi de  acordare a primului ajutor 
                                                                                                                 

Dovezi • Săptămâna siguranței ”Siguranța ta are prioritate” 02-10.09.2019 
 .Respectarea regulilor de circulație pe drum din partea elevilor,propria răspundere a părinților de prezentare,luare a copiilor la grădiniță.
.Activități de instruireși listele elevilor cu privire la securitatea și sănătatea vieții lor. 

 .Atelier de lucru cu pedagogii ”Norme de securitate pentru elevi-copii” 09.2020 
    .Metode de lucru cu elevii in cadrul orelor de dirigenție orientate spre manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos pe 
parcursul întregului an.

Constatări • Copiii ,pedagogii sunt instruiți în acordarea primului ajutor în caz de necessitate.
.Proiecte didactice
.Procese verbale ale adunărilor de părinți

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5
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Domeniu: Management 
Indicator 1.2.1.  Colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituţii cu atribuţii  legale în sensul protecţiei 
elevului/ copilului 

Dovezi  
 .Formarea comisiei pentru prevenirea, identificarea, raportarea cazurilor ANET .                                                                                                 
.Informarea angajaților despre procedura de intervenție a lucrătorilor instituției de  învățământ în caz de violență asupra personalității 
copilului.

.Fișele de post ale cadrelor didactice cu indicații de prevenire a violenții în rândurile copiilor.

.ANET semestru I și II, anul de studii 2019-2020 
 .Adunări de părinți pe parcursul anului în privința protecției copilului(Pandemia Covid -19)
.Plan de acțiuni de inervenire în caz de abuz
.Rezultate ale chestionărilor de elevi,părinți
.Decizii/ordine ale directorului
.Procese verbaleale CA;CP;CE

Constatări .S-a contribuit la dezvoltarea relariilor de încredere dintre copil și părinte
.S-a lucrat cu părinții familiei cu situații de risc pe parcursul anului.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Capacitatea instituţională:                                                
Indicator 1.2.2. Utilizarea profesională a resurselor comunitare pentru asigurarea protecției copilului.

Dovezi 
Activitate cu elevii cl.I-IV cu subiectul: Părinții- cel mai fidel model de viață (noiembrie2020). 
Ordinul nr.78 din07.09.2020 ”Cu privire la numirea coordonatorului comisiei ANET 
 protecția drepturilor copilului
.informații pe panoul informative
.Procese verbale la CP;CA cu părinții și cu elevii
.Proiecte didactice
.Registrele clasei,

Constatări .S-a motivat părintele de a oferi necondiționat timp, dragoste, întelegere copilului său.
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. S-a îmbunătățit relația școală- părinte, părinte -elev,elev - școală.

.S-a motivat părintele pentru a participa mai activ în viața copilului,s-a micșorat riscul eșecului școlar ,s-a ridicat reușita elevilor.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 1.2.3. Realizarea activitiţilor de prevenire şi combatere a oricărui tip de violenă (relaţii elev-elev, elev-cadru didactic, elev-
personal auxiliar)

Dovezi .Activitate cu elevii cl.I_IV  cu subiectul:Etica comunicarii.(octombrie 2020). 
.Activitate cu elevii cl.I-IV cu subiectul: Prietenia- o comoara a sufletului. 
.Activitate cu elevii cl.I_IV cu subiectul: Respectă-mi Drepturile .(Ianuarie 2020). 

. Graficul de servici al profesorilor 
.Cutiuța încrederii 
.Registrul elevilor din grupul de risc 
.Monitorizarea zilnică a frecvenței și diciplinei elevilor                                                         

                                                                                                    

.Panou ”Viață  fără violență” 

.”Accidente, abuz, violență” – modalități de prevenire –discuțiiîn cadrul orelor de dirigenție.

.”Spune Nu traficului de ființe umane” octombrie 2019 

.Ședință cu angajații din școala primară-grădiniță privind prevenirea violenței. Acte normative privind protecția copilului față de 
violență” septembrie 2019 .

.Adunare generală a părinților la tema: ”Dreptul copiilor de a fi protejați față de toate formele de violență” ianuarie
2020  .                                                                                                                                                                             
.Ședință cu pedagogii:”Managementul conflictului. Prevenirea violenței în școală” februarie 2021

Constatări .S-a creat în instituție un climat psihologic prielnic dezvoltării favorabile si armonioase a elevului.                                                                        
.Avem un mediu prietenos si constructiv de  conlucrare intre actorii educaționali.
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5

Indicator1.2.4.Accesul elevilor/copiilor la servicii de sprigin,pentru asigurarea dezvoltării fizice,mintale și emoționale.

Dovezi  
.Activitate cu elevii cl.I_IV cu subiectul: Stresul, cauze și consecințe. Modalități de prevenire.(ianuarie 2021). 
.Activitate cu elevii claselor primare: Un loc sub soare pentru fiecare. (decembrie 2020) 
.Desfășurarea de către  medicul de familie,asistenta medicală a unui control minuțios asupra stării de sănătate a copiilor din instituție. 

Constatări .Elevii posedă informatii cu referire la urmările stresului asupra organizmului in curs de dezvoltare,cunosc tehnici si strategii de evitare
si  depășire a situațiilor conflictuale .
.Instituția nu ține state de psiholog. 

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5

Standard 1.3. Instituţia de învăţământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă 
Domeniu: Management: 
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănatate şi alte instituţii cu atributţii legale în acestsensîn 
promovarea valorii sanataţii fizice şi  mintale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viaţă în instituţie şi în 
comunitate

                                                                                                       

Dovezi 
.Centru medicilor de familie oferă permanent informație (pleante, postere) despre prevenirea unor maladii 
.Centrul medicilor de familie anunță graficul imunizării copiilor 
.Centrul medicilor de familie eliberează forma medicală pentru încadrarea elevilor în ciclul primar,IET.
.Prevederi de referință în planul de activitate educative al dirigintelui
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Constatări Elevii/copii permanent sunt monitorizați de medicul de familie ,asistenta medicală.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 1.3.2. Asigurarea condiţiilor fizice, inclusiv a spaţiilor special rezervate, a resurselor materiale şi metodologice (mese 
rotunde, seminare, traininguri,  sesiuni de terapie educaţională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor/
copiilor 

Dovezi Masă rotundă cu cadrele didactice cu subiectul:Prevenirea discriminării elevilor în mediul didactic 
(04.12.2020).                                                                                                                                                           
.Activitate cu elevii cl.I_IV cu subiectul:Stresul. Modalităti de evitare și prevenire a 
abuzului.psihologic(ianuarie 2021)

Constatări Elevilor li s-a asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg parcursul procesului instructiv.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 1.3.3. Spriginul de inițiative și activități de promovare/susținere a modului sănătos de viață,de prevenire a riscurilor de 
accident,îmbolnăviri. 

Dovezi .Discuţii cu promovarea regimului zilnic al elevului 
.Lecţii cl.I_IV profilaxia maladiilor infecţioase cum ar fi Gripa şi Răcială, COVID-19   
.Cauzele stresului-ianuarie 2021 
.Campanie împotriva fumatului de sensibilizare la tema. ”Sănătatea mea depinde de țigara ta” 
.Discuții cu părinții în privința combaterii fumatului și folosirea băuturilor alcoolice în fața copiilor.(Adunare de părinți –martie2021)
.Părintele este oglinda copilului (Adunare de părinți –martie2020

                                                                                                                                                                                                                                        

Constatări Conform planului de activitate al asistentei medicale  au fost petrecute instrucțiuni cu copii în privința profilaxiei –Covid-19)
Elevii posedă informatii profunde cu referire la prioritațile modului sănătos de viață .
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Pondere și 
punctaj acordat

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

Dimensiunea 1 Puncte forte Puncte slabe

Planificarea activităţilor din perspectiva 
Standardelor  de calitate pentru instituţiile de 
învăţământ primar şi  secundar general din 
perspectiva Şcolii prietenoase  copilului 
Realizarea în proporşie de 100% a 
tuturor  activităţilor planificate 
Monitorizarea în permanenţă a procesului 
instructiv  cu intervenţii obiective şi prompte 
pentru a redresa  situaţia acolo unde se cere 

În instituție nu se înregistrează cazuri de ANET.

Suntem instituție cu un număr limitat de copii

Violența în familie nu este declarată de către copii.

 Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRÀTICĂ 
Standard 2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieţii şcolare 

  Domeniu: Management: 
Indicator 2.1.1. . Definirea, în planul strategic/ operaţional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a elevilor/ copiilor la 
procesul de luare a deciziilor, elaborând  proceduri şi instrumente ce asigură valorizarea inţiativelor lor şi oferind informaţii 
complete şi oportune pe subiecte ce ţin de interesul lor imediat .

Dovezi 
. Zilele autoconducerii, unde elevii participă la desfășoarea lecției și activități în locul profesorilor parțial. 
.Se desfășoară cosfătuiri cu elevii referitor la titlurile de cărți cu care în fiecare an se îmbogățește biblioteca școlară 
.S-a ținut cont de părerea elevilor referitor la desfășurarea calitativă a activităților extracurriculare
. Elevii participă la săptămâna de voluntariat ,ajutor la cei nevoiași. 
.Participarea elevilor la Caravana de crăciun. 
.Participarea la desfășurarea activităților din comunitate: Ziua diasporei, ziua Europei, ziua de 9 mai
.Procese verbale a CP;CA

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

                                                                                                                                            

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 2.1.2. Existenţa unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic şi autoorganizator, care participă la 
luarea deciziilor cu privire la aspectele  de interes pentru elevi/ copii 

Dovezi  
Panoul informațional al elevilor  
 Ședințeale Consiliului Elevilor 
Informări scrise

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:0,25

Punctaj acordat: 0,5

    Indicator 2.1.3.Prezența mijloacelor de comunicare asigurate de instituție,ce ilustrează opinia liberă a elevilor/copiilor(paginipe 
rețelile de socializare,reviste și ziareșcolare,panouri informative)

Dovezi Toate clasele au create grupuri de elevi (parinţi în treapta primară) pe Viber, Mesenger, Facebook,adrese de email
.Chestionar adresat elevilor
.Analiza rezultatelor activității elevilor
.panoul opiniilor

Constatări .În cepând cu data de 11 martie 2020 toţi pedagogii şi  elevii şi-au creat grupuri de lucru, inclusiv grupul pedagogilor din din școala primară-grădiniță
pe Viber
.Avem panoul informative de anunțare a elevilor ,pedagogilor di instituție.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viaţa şcolară, în soluţionarea 
problemelor la nivel de colectiv,  în conturarea programului educaţional, în evaluarea propriului progres 

Dovezi  .Mijloace de sondaje scrise
Mijloace de comunicare online
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.Discuții individuale
.Acțiune de voluntariat cu genericul ”Caravana de Crăciun” 
.O mână de ajutor celor nevoiași.
.Astăzi sunt primul în toate
.Caiețel exemplar
.Săptămâna celui mai bun elev                                              
.Cel mai bun cititor.

Constatări .Elevilor le place să-și evidențieze personalitatea
.Sunt mândri de a-și manifesta capacitățile intelectuale.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5

Punctaj acordat: 1

Standard 2.2.1 Instituţia şcolară comunica sistematic și implică familia şi comunitatea în procesul decizional .
Domeniu: Management:

Indicator 2.2.1. Existenţa unui set de proceduri democratice de delegare şi promovare a părinţilor în structurile decizionale, de implicare a lor în 
activităţile de asigurare a progresului şcolar, de informare periodică a lor în privinţa elevilor/ copiilor şi de aplicare a mijloacelor de comunicare 
pentru exprimarea  poziţiei părinţilor şi a altor subiecţi implicaţi în procesul de luare a deciziilor 

Dovezi 
.Comitetul  părintesc proces verbal din septembrie 2020 
.Planul de activitate a Comitetului  părintesc
.Concurs comunitar:  Plai mioritic
.Adunări de părinți în decursul anului pentru informarea  despre succesele elevilor,copiilor,pedagogizare.(septembrie-mai)
Consilii Administrative cu participarea părinților în luarea deciziilor pe instituție(septembrie-mai)
.Monitorizarea permanentă a părinților în privința stării de sănătate a elevilor/copiilor.

Constatări .Anul de învățământ 2020-2021 a fost sub o monitorizare permanentă din partea părințălor a stării de sănătate a întregii familii și acopiilor în parte.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj acordat: 2
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    Indicator 2.2.2.Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității,pe aspect ce țin de interesul elevului/copilului și   a 
acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi /copii.

                                                                                                           

Dovezi  
.Parteneriat cu APL 
.Parteneriat cu biblioteca satului 
.Desfășurarea activităților extrașcolare,, Colinde ,colinde”, ”Un ghiocel pentru mama” 08.03.2020 
.Demolarea clădirilor avariate de pe teritoriul școlii în preântâmpinarea riscurilor de afectare a sănătății copiilor din instituție cu ajutorul APL.

Constatări   .Fiind în plină pandemie Covid -19,elevii nu au beneficiat de foi de odihnă gratuit pe vară.Toate evenimentele ce au avut loc au fost petrecute fără   
participarea părinților și a parteneriatului cu comunitatea.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 2.2.3. Existența mijloacelor de comunicare pentru exprimarea opiniilor părinților.

Dovezi Ordin cu privire la numirea părinților în Consiliul de Administrație 03.09.2019
Participarea părinților în cadrul seminarelor instructive din cadrul instituției,grădiniță/școală (ședință online)
Părintele –rolul de succes în educația copiilor process verbal nr.4 din 21.05.2021
Dezbatere pe tema ”Sunt părinte- port răspundere.” 21.05. 2021 (ședință online) 

Constatări Toate ședințele petrecute online,situație pandemică Covid-19

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:0,75

Punctaj acordat: 1,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinţilor şi a comunităţii la elaborarea documentelor 
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programatice ale instituţiei, la pedagogizarea  părinţilor şi implicarea acestiora şi a altor actori comunitari ca persoane-resursă în 
procesul educaţional 

Dovezi Părintele- rolul de success în educația copiilor ,process –verbal nr.04 din 21.05.2021”                                                                           
Sunt părinte- port răspundere ,mai 2021 (ședință online)
Covid-19,rolul părintelui în preântâmpinarea răspândirii pandemiei în rândurile copiilor(septembrie-mai)
.Acorduri de parteniariat
.fotografii
.Înregistrări video.                                                      

Pondere și punctaj acordat Pondere:1 Autoevaluare conform criteriilor:0,75 Punctaj acordat: 0,75

Standard2.3.Școala familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să convețuiască într-o societate intercultural bazată pe democrație.
Domeniu: Management: 
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului faţă de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii şi activităţi 
organizare de instituţie

Dovezi .Plan managerial al instituției
.Prin activităţi de desfăşurare a Săptămânilor pe obiecte.
. Proiectele inter̸transdisciplinare desfășurate în cadrul lecțiilor.
. Oferirea cunoștințelor despre diferite etnii în cadrul orelor de dirigenție,știință.
.Orele de limbă străină-cunoașterea cu cultura altor popoare,limba vorbită

Constatări În cadrul săptămânii Limbii franceze s-au desfășurat: recital de poiezie,cunoașterea cu cultura acestui popor,pregătirea bucatelor,așezarea 
geografică,relieful.

Pondere și 
punctaj acordat

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

     Indicator2.3.2. Reflectarea în planul strategic/operațional a activităților specific diferitelor comunități culturale de combatere a 
stereotipurilor și prejudecăților.
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Dovezi Prin includerea în Programele anuale ale Comisiei metodice, prin asistări la desfăşurarea Proiectelor inter̸transdisciplinare şi la activităţile  
extracurriculare desfăşurate. Prin monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul săptămânilor pe obiecte
Activități realizate în parteniariat cu instituții comunitare(biserica,autoritățile sanitare,poliție.

Constatări Tpate petrecute anul acestea la distanță.
.Pandemiea Covid -19

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 0,75

                                                                                                          
Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 2.3.3.  Varietatea de resurse (umane, informaţionale etc.) de identificare şi dizolvare a stereotipurilor şi prejudecăţilor
,întru a anticipa consecințele negative ale acestora.

Dovezi  .Fișe de monitorizare a diversității cultural,entice,lingvistice,religioase în școală.
Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare ,recitare de poiezii în diferite limbi.
.Activități extrașcolare
.Interviuri aplicate elevilor
.Discuții individuale cu elevii

Constatări Fiind o localitate cu un număr scăzut de locuitori nu avem vorbitori de alte limbi,diferite etnii.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 1,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activităţile curriculare şi extracurriculare, în acţiunile elevilor/ copiilor şi ale cadrelor didactice, a 
viziunilor democratice de  convieţuire armonioasă într- o societate interculturală.

Dovezi .Buletine informative
.Consultații individuale
 .Holocaust, istorie si lectii de viata
.Elevii în cadrul diferitor ore sunt atrași a -și spune părerea despre valorile sale cultural și a altor popoare,sunt ghidați spre o convețuire armoioasă.
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,75

Punctaj acordat: 1,5

Dimensiunea 2 Puncte forte Puncte slabe

Implicarea elevilor şi a familiilor în procesul decizional 
Implicarea familiilor în viaţa şcolii 
Existenţa şi funcţionalitatea parteneriatelor 

   Elevii  se implică în acțiuni de voluntariat, acțiuni de binefacere. 

Mai sunt elevi și părinți ce nu participă la capitolul implicare 
socială.

                                                                                                                                    

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ 
Standard 3.1. Instituţia educaţională cuprinde toţi copiii, indiferent de naţionalitate, gen, origine şi stare socială, apartenenţă 
religioasă, stare a sănătăţii şi creează condiţii optime pentru realizarea şi dezvoltarea potenţialului propriu în procesul educaţional 
Domeniu: Management: 
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic şi operaţional bazat pe politicile statului cu privire la educaţia incluzivă , a 
documentelor de asigurare a serviciilor de sprigin pentru elevii cu CES.

Dovezi .Planul strategic al instituției și cel operațional ce conține scopuri,activități ce se bazează pe principiul,Educație pentru toți
.Extrase din Planul strategic și cel operațional a instituției de învățământ cu privire la educația incluzivă sunt afișate la loc vizibil.
.Nu avem copii cu CES

Constatări  În IP Școala primară-grădiniță Măcăreuca cadru de sprigin nu avem în lipsa copiilor cu CES.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,25

Punctaj acordat: 0,5

Indicator 3.1.2. Funcţionalitatea structurilor, a mecanismelor şi procedurilor de sprijin pentru procesul de înmatriculare şi 
incluziune şcolară a tuturor copiilor, inclusiv de  evident şi sprijin pentru copiii cuCES 
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Dovezi 
.Etapele de identificare a beneficiarilor CREI. Sesizarea CMI de către învățător, cu prezentarea argumentelor privind înaintarea  cazului. Evaluarea 
inițială a copilului în cadrul CMI și stabilirea, după caz, a cerințelor speciale/necesităților și recomandarea programelor de suport.  Referirea cazului 
către SAP, care efectuează evaluarea complexă a dezvoltării copilului, stabilește sau nu CES și recomandă programele de suport  corespunzătoare, 
care urmează a fi realizate în școală, inclusiv în CREI. Luarea în evidențele CREI, elaborarea programelor de suport, evaluarea  continuă și 
monitorizarea progreselor
.Toate modalitățile de evaluare a elevilor se petrec
.Nu au fost depistați elevi cu CES

Constatări Învățătorii monitorizează în permanenţă rezultatele elevilor din clasa I, pentru a putea  după caz să fie referiţi către SAP Drochia

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, 
elaborarea actelor privind evoluţiile demografice şi perspectivele de şcolaritate, evidenţa înmatriculării elevilor.        -16-

Dovezi CREI din Instituție face pe parcursul anului baza de date actualizata, de trei ori a copiilor de vârstă școlară din comunitate a copiiilor cu CES, duce 
planul strategic și cel operațional al instituției de învățământ conțin stipulari pentru accesul fizic al copilului cu CES la mediul școlar(rampe de acces)

evidența înmatriculării tuturor elevilor și ține cont de informațiile primite de la SAP, CD şi părinți.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Indicator 3.1.4. Asigurarea serviciilor de sprigin în funcție de necesitățile copiilor

Dovezi Planul strategic și cel operațional al instituției de învățământ

Constatări Copii cu CES nu sunt.
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:  
0,25

Punctaj acordat: 0,

       Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.1.5. Existența recomandărilor SAP,a curricumului adaptat,a planurilor educaționale individualizate,a materialelor 
didactice,în concordanță cu nevoile specifice ale tuturor elevilor/copiilor

Dovezi .Parteneariate stabilite dintre instituția de invățământ și IET,asistență social,central medicilor de familie în scopul identificării copiilor cu CES din 
comunitate

Constatări Copii cu CES nu sunt.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25

Punctaj acordat:     0,5                                                      

Standard 3.2. Politicile şi practicile din instituţia de invăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii şi 
respectă diferenţele individuale
 Domeniu: Management: 
Indicator 3.2.1. Existenţa, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare şi combatere a oricăror forme de 
discriminare şi de respectare a diferenţelor  individuale 

Dovezi Regulamentul de activitate a instituției, privind procedura de identificare, înregistrare și evaluare a elevilor
Proces verbal al CP privind organizarea ședinței de informare a tuturor angajaților instituției a cazurilor de violență
Fișa de sesizare nu a fost întocmită.
Copii cu CES nu sunt.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform 
criteriilor:0,75

Punctaj acordat: 0,75

22



Indicator 3.2.2. Promovarea diversităţii, inclusiv a interculturalităţii, în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, prin 
programe, artivităţi care au ca ţintă educaţia  incluzivă şi nevoile copiilor cu CES 

Dovezi Plan strategic,operațional
Metode de lucru create pentru copii

Constatări Copii cu CES nu sunt

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25

Punctaj acordat: 0,25

Domeniu: Capacitate instituţională: .
Indicator 3.2.3. Informarea personalului,copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la prevenirea,identificarea,semnătura și 
soluționarea situațiilor de discriminare.

Dovezi Plan strategic/operașional
Analiza SWOT,procese verbale ale CP,CA privind organizarea autoevaluării participative

Constatări Copii cu CES nu sunt.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,25

Punctaj acordat: 0,25                                    
                                                                  

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferenţiat/ adaptat pentru copiii cu CES, şi 
evaluarea echitabila a progresului tuturor  elevilor/ copiilor, în scopul respectării individualităţii şi tratării valorice a lor

Dovezi Ordin de angajare a persoanei  în calitate de coordinator al activităților de prevenire,identificare,raportare ,referire și asistență în cazurile de 
violență față de copii.

Constatări Copii cu CES nu avem.
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:
0,5

Punctaj acordat:1

Indicator 3.2.5. Recunoaşterea de către elevi/ copii a situaţiilor de nerespectare a diferenţelor individuale şi de discriminare şi 
manifestarea capacităţii de a le prezenta în cunoștinţă de cauză 

Dovezi Realizarea chestionărilor elevilor,părințior privind ședințele de informare a tuturor personajelor în grija cărora se află copiii

Constatări Copii cu CES nu avem.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,25

Punctaj acordat:0,25

       Standart 3.3.Toți copii bineficiază de un mediu accesibil și favorabil.
Domeniu: Management 
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituţionale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil şi sigur pentru 
fiecare elev/ copil şi  identificarea, procurarea şi utilizarea resurselor noi.

Dovezi Copii cu CES nu sunt.

Constatări Buget planificat pentru copii cu CES nu avem.

-                                                                                                                                     

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0
,5

Punctaj acordat: 1

    Indicator 3.3.2.Asigurarea protecției datelor cu caracter pRersonal și accesului conform legii,la datele cu interes public.
   

Dovezi Dosarele personale ale elevilor şi ale angajaţilor din școală sunt păstrate în siguranţă,acces liber nu există.
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Constatări La editarea, completarea şi modificarea datelor din SIME au acces doar persoane autorizate şi desemnate prin ordinul directorului

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 3.3.3. Crearea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a spaţiilor dotate, conforme specificului
educaţiei, a spaţii1or destinate  serviciilor de sprijin 

Dovezi .Instituţia dispune de teren de sport,  sală de festivităţi, bibliotecă ,  Cabinet Metodic, Sali de clasă dotate cu  proiector,  televizoare,planse 
didactice, literatură. 
.Spații destinate serviciilor de sprigin nu avem. 
Copii cu CES nu avem.

Constatări Resursele materiale, financiare şi umane din instituţie permit desfăşurarea unui învăţământ de calitate

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de invăţământ şi a auxiliarelor curriculare, utilizând tehnologii informaţionale şi 
de comunicare adaptate necesităţilor  tuturor elevilor/ copiilor 

Dovezi Dotarea instituţiei cu mijloacele existente permite utilizarea lor în cadrul lecţiilor.
Registrul de ordine interioară a instituției ce conține stipulări privind protecția datelor cu character personal

                                                                                       

Constatări  
.Nu dispunem de mijloace de învățământ adaptate necesităților copiilor cu CES .

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,5 Punctaj acordat: 1
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Dimensiunea 3 Puncte forte Puncte slabe

Nu avem copii cu CES Nu avem buget programat pentru  adaptarea copiilor cu CES

Dimensiune IV.EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

Standard 4.1. Instituţia creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate
Domeniul: Management: 
Indicator 4.1.1. Orientarea spre creşterea calitătii educaţiei şi spre îmbunătăţirea continuă a resurselor umane şi materiale în 
planurile strategice şi operaţionale ale  instituţiei, cu mecanisme de monitorizare a eficienţei educaţionale 

Dovezi .IP Școala primară-grădiniță Măcăreuca planifică prezentarea rapoartelor semestriale şi anuale cu privire la reuşita şcolară, la desfăşurarea 
activităţilor  extracurriculare, a concursurilor şcolare pe obiecte local , a rezultatelor monitorizării absenţelor  elevilor.                                         
.Se desfăşoară şedinţe cu cadrele didactice cu privire la selectarea elevilor pentru decernarea cu diplome în reușita școlară . Cadrele didactice 
participă la formări profesionale de 20 credite o data la 3  ani, periodic la formări tematice, seminare teoretico-practice de diferit nivel.
.Proiectul de dezvoltare
.Planul annual
.Programe operaționale

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 1,5

Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor şi activitaţilor preconizate în planurile strategice şi operaţionale ale instituţiei, 
inclusiv ale structurilor asociative ale  părinţilor şi elevilor                             

Dovezi Rapoartele prezentate în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului de Administrare, procese-verbale ale Comisiilor Metodice. Articole 
publicate pe pagina de Facebook
.Realizarea integrață a obiectivelor și activițăților din Planul annual.
Note informative
Rapoarte  de activitate
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Procese verbale ale comisiei metodice,CP

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Indicator 4.1.3.Activitatea Comisiei și Consiliilor din Instituţie. Asigurarea modului  transparent, democratic şi echitabil cu 
privire la politicile  instituţionale.

Dovezi Plan annual
Programe operaționale
Ordin de constituire a comisiei de autoevaluare periodică a eficienței activităților educaționale promovate.
Comisia Metodică,Consiliul de Administrație,Consiliul Pedagogic,Consiliul de Etică
Toate  procese verbale cu materialele anexate.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 0,75

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 4.1.4. Gestionarea ergonomică a infrastructurii, cu utilizarea judicioasă a resurselor financiare necesare aplicării

curriculumului și respectării standardelor de calitate.

Dovezi Toate activităţile anuale planificate au reeşit din Misiunea  Scolii primare-grădiniță în care accentul este pus pe formarea elevului teoretic,   
integrat social în clasele gimnaziale.. 

Constatări Nu avem sală sportivă,sală,materiale destinate copiilor cu CES(copii cu CES nu sunt)

Pondere și 
punctaj acordat

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

                                                                                                                                     

Indicator 4.1.5. Prezenţa şi aplicarea unei varietăţi de echipamente, materiale şi auxiliare curriculare necesare valorificării 
curriculumului naţional, inclusiv a  componentelor locale ale acesteia, a curriculumului adaptat şi a planurilor educaţionale
individualizate
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Dovezi .Dotarea salilor de clasă a grupei de grădiniță cu televizor,internet cu Proiectoar, ecran. 
.Cabinet metodic do
.tat cu două calculatoare, proiector, ecran, literature de specialitate, echipament sportive  sală de festivităţi  , mobilier, materiale 
didactice. .Fiecare cadru  didactic deţine Curriculum, Ghidul de implementare, Repere metodologice, Curriculum la optional.
.Avizier cu informație relevantă despre serviciile educaționale prestate de instituție
.Chestionare
.Planuri de îmbunătățire a lucrului.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic şi auxiliar calificat, deţinător 
de grade didactice (eventual titluri ştiinţifice), pentru realizarea finalităţilor stabilite în conformitate cu normativele în vigoare 

Dovezi Avem patru cadre didactice .Nu dețin grade .
Avem un educator cu școală pedacogică ,studii superioare nu în domeniu
Învățător la clasele primare ,școală pedagogică; anul I –Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară.
Invățător la clasele primare-educator, anul III- Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară.
Învățător la clasele primare-Master în științe ale educației,Management educațional.
Asistent medical –grad superior.
Spații școlare accesibile pentru toți copiii.

Constatări  Un pedagog revenit din concediul de îngrijire a copilului.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptate la condiţiile locale şi instituţionale, în limitele permise de cadrul normativ 

Dovezi . La disciplina opțională Ecologia ,Științe clasele primare I-IV ,s-a realizat procesul de predare invatare-evaluare prin intermediul prezentarii de
proiecte, scheme, tabele, filme, concursuri, intreviuri, vizite .                                                                                                                                    
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Biodiversitatea localitații natale; Excursii, inclusiv in cadrul Bilunarului Ecologic;activitati de salubrizare si inverzire în teritoriu  .
. Portofoliile cadrelor didactice 
.Fond de carte,fond de material informative
.Lista de achiziții                                                                         

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaţionale în raport cu 
finalităţile stabilite prin curriculumul naţional 
Domeniu: Management: 
Indicator 4.2.1. Valorificarea procedurilor specific de realizare a curricumului. 

Dovezi Planificarea la Comisiea Metodica a şedinţelor cu tema Implementarea Curricumului 2018 în clasele a I-IV; Monitorizarea prin asistări la ore a 
prevederilor Reperelor metodologice privind continuitatea ECD în cl. primare, seminar de formare la tema data; evaluarea cataloagelor şcolare, 
a PDLD şi cele zilnice

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75 

Punctaj acordat: 0,75

Indicator 4.2.2. Prezenţa în planurile strategice şi operaţionale, a programelor şi activităţilor de recrutare şi de formare continuă 
a cadrelor didactice din perspectiva  nevoilor individuale, instituţionale şi naţionale 

Dovezi IP Școala primară-grădiniță Măcăreuca are o acoperire de 100% cu personal didactic. Instituţia monitorizează cu fiecare cadru didactic 
să participle o dată la 3 ani la  formări naţionale de 20 credite, şi la toate seminarele metodice de orice nivel.

Constatări Cadrele didactice ce nu participă la formări își fac studiile superioare.
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Pondere și 
punctaj acordat

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

                                                                                                                                 

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 4.2.3. Existenţa unui număr suficient de resurse educaţionale (umane, materiale etc.) pentru realizarea finalităţilor stabilite
prin curriculumul naţional

Dovezi 
 Dotarea salilor de clasă a grupei de grădiniță cu televizor,internet cu Proiector, ecran. Cabinet metodic dotat cu două calculatoare, proiector, 
ecran, literatură de specialitate, echipament sportiv  sală de festivităţi  , mobilier, materiale didactice. Fiecare cadru  didactic deţine 
Curriculum, Ghidul de implementare, Repere metodologice, Curriculum la optional, literatură. IP Școală primară.  are o acoperire de 100% 

cu personal didactic. 

Pondere și 
punctaj acordat

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

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficienţă a învăţării, a modului de utilizare a resurselor educaţionale 
şi de aplicare a strategiilor didactice  interactive, inclusiv a TIC, în procesul educaţional 

Dovezi Prevederile Standardelor de eficienţă a învăţării au fost discutate în cadrul unei ședințe cu Comisiea metodică din anul de studii  2020-2021,
procesul de predare-învăţare-evaluare este centrat în permanenţă pe Standardele de eficienţă a învăţării

Constatări În cadrul activițăților ,orelor sunt folosite strategiile didactice interactive.

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 
0,75

Punctaj acordat: 1,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitale cu principiile educaţiei centrate pe elev/ copil şi pe 
formarea de competenţelor, valorificând curriculumul în baza 
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Standardelor de eficienţă a învăţării 

Dovezi În anul de studii 2020-2021 Proiectele didactice de lungă durată au fost elaborate pînă la 10 septembrie pentru ambele semestre. Ele au fost 
discutate în cadrul Comisiei Metodiceşi avizate  de către director,  au fost verificate minuţios dacă sunt respectate prevederile actelor normative,
şi le-au întors cadrelor didactice spre perfectare de câte ori a fost nevoie pentru a avea un produs de calitate. 
Proiectele zilnice  se verifică la zi.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Indicator 4.2.6. Organizarea şi desăşurarea evaluării rezultatelor învăţării, în conformitate cu standardele şi referenţia1ul de 
evaluare aprobate, urmărind progresul în  dezvoltarea elevului/ copilului .

Dovezi Se deţine mapa Evaluarea rezultatelor şcolare unde sunt analizate cantitativ şi calittiv rezultatele testării naţionale în ÎP, a rezultatelor 
concursurilor şcolare pe obiecte, a evaluărilor semestriale. 

Pondere și 
punctaj acordat

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

Indicator 4.2.7. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare în concordanţă cu misiunea şcolii, cu obiectivele din curriculum şi din documentele de planificare strategică şi 
operaţională 

Dovezi Se deţin mape cu programe de activităţi şi cu materiale elaborate în cadrul Săptămânilor pe obiecte . Programul activităților 
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extracurriculare (scenarii, note informative) 

Constatări Toate activitățile extrașcolare au fost petrecute  conform cerințelor pet imp de pandemie Covid-19

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 obţine rezultate în conformitate cu standardele şi 
referenţialu1 de evaluare aprobate 
(inclusiv pentru elevii cu CES care beneficiază de curriculum modificat şi/ sau PEI) 

Dovezi Începând cu luna septembrie administraţia școlii a monitorizat cum se desfăşoară lucrul cu elevii dotaţi, consultaţiile pentru participare la
olimpiada şcolară. 
Copii cu CES nu avem

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform
criteriilor:0,75 

Punctaj acordat: 1,5

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, sala de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea
resurselor 

Dovezi Sală de festivități renovate în anul de studii 2019-2020 
Dotarea sălii de festivități cu proiector, ecran, boxe, microfoane cu fir 
 
 Biblioteca este asigurată cu calculator conectat la wifi 
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Constatări Activitățile extrașcolare au fost petrecute în sălile de clasă,cerințele respectate pe timp de pandemie.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor 

Dovezi Există baza de date privind performanțele elevilor în instituție.
Olimpiada locală.

Constatări Copii claselor primare nu au participat la concursurile raionale,olimpiade.
Situația de pandemie.                                                                        

Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:1 Autoevaluare conform
criteriilor:0,5 

Punctaj acordat: 0,5

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/ copilului 

Dovezi Cartea de ordine pentru elevi.
Diplome pentru rezultate bune la învățătură și participarea la activitățile extrașcolare.

Pondere și 
punctaj acordat

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

Domeniu: Curriculum/proces educaţional: 
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le capacitățile de dezvoltare 
individual.

Dovezi În luna mai s-a desfăşura sondaj on-line cu privire la solicitarea opţionalului în rândurile părinţilor din treapta primară.
 Părinţii din cl. I au scris cereri pentru  1 septembrie current.

Se deţin cererile elevilor şi a părinţilor pentru acordarea orei opţionale
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Pondere și 
punctaj acordat

Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Pondere:2

Dimensiunea 4 Puncte forte Puncte slabe

 Toate disciplinile şcolare sunt predate de 
specialişti.
 Dotarea instituţiei cu mijloace didactice 
este  obiectivul principal al echipei 
manageriale 
 Profesorii participă la fiecare3 ani la formări 
de nivel  naţional şi periodic la formări 
raionale şi  
instituţionale 
 Elevii sunt încurajaţi şi susţinuţi de profesori 
să  participe la concursuri şi proiecte rationale.

 
Educatorii și Învățătorii nu dețin grad didactic .

  Nu avem sală sportivă.
   Situația de pandemie din anul de studii 2020-2021 a stresat starea de bine a elevilor/
copiilor,pedagogilor.

                                                   

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 Activitate cu elevii claselor I-IV.
.Programe elaborate
.Activități realizate
.Raportul dintre băiat și fată reflectat în agenda dirigintelui
.Rapoarte ale administrației

Constatări Elevele cunosc consecințele acestor vicii și optează pentru oferirea suportului informațional în masă,pentru a dezvolta valorile moral-umane 
în  rândul tinerilor.
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Pondere și 
punctaj acordat

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

  

Domeniu: Capacitate instituţională: 
Indicator 5.1.2. Asigurarea  echității de gen în activitățile curricular și extracurriculare.

Dovezi Nu există deosebire de gen între elevi la activitățile curricular și extrașcolare
Raport baiat/fată reflectat în agenda dirigintelui
Activități extracuriculare
Chestionare realizate
Raort administrativ                                                                                   

Constatări 

Pondere și 
punctaj acordat

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

Indicator5.1.3.Asigurarea formării cadrelor didactice în privința echității de gen și a condițiilor fizice de promovare a echității de gen.
Dovezi Afișe ,broșuri pentru pșrinți,elevi

Cadrele didactice nu au fost formate
Informație reflectată în raportul directorului

Constatări Necesitatea formării cadrelor

Ponderi și
punctaj acordat

Pondere:1

Autoevaluare conform 
criteriilor:0,5

Punctaj acordat:0,5

Domeniu: Curriculum/proces educaţional
Indicator 5.1.4. Realizarea procesului educațional în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul,cu 
învățarea conceptelor-chie ale educației de gen,cu eliminarea steriotipurilor și prejudecăților legate de gen.
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Dovezi Chestionare pentru profesori
Lecții pentru desemnarea experienței
Atelier de lucru: ”Educație de gen și șanse egale” 
Masă rotundă ”Prevenirea discriminării în mediul școlar”

Pondere și 
punctaj acordat

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

Dimensiunea 5 Puncte forte Puncte slabe

Planificarea activităţilor pentru anul de studii 
2020- 2021 din perspectiva Standardelor de 
calitate pentru 

Faptul că instituţia nu a urmărit formări naţionale cu tematica Educaţie sensibilă la 
gen, şi nici un cadru didactic nu a participat în anul de studii 2020-2021 la astfel de 
formări 

                                                                                                                                    

instituţiile de învăţământ primar şi secundar 
general  din perspectiva Şcolii prietenoase 
copilului În școală n-au fost sesizate cazuri de 
discriminare.

Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe

∙ Cadre didactice receptive la tot ce este nou, cu o buna pregatire  
profesionala.  

∙ Pedagogii aplică eficient metodele interactive de  predare-
învăţare-evaluare, utilizează eficient tehnologiile  

informaţionale în procesul didactic.  
∙ Şcolarizarea elevilor este 100%;  
  ∙ Dotarea institutiei cu bază tehnico-materială necesară 
demersului  educational  
∙ Cadre didactice dispuse spre colaborare, cooperare 

∙ Procent sporit a profesorilor ce nu detin grad didactic. 
 ∙ Număr scăzut de elevi în instituție. 

              .Lipsa sălii sportive .                                                                                                                     
               .Uzura morală a bazei didactice,  ce n-a fost în totalitate înlocuită                              
               .Neimplicarea instituției în proiecte internaționale de finanțare-număr limitat 
                de copii .                                                                                                                                        
               .Consultație logopedică  pentru copii cu tulburări de vorbire.
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∙ Parteneriate cu agentii educationali comunitari . 
∙ Parteneriat eficient cu asistentul social, Inspectoratul de Poliţie,  

APL; 
∙ Implicare activă a părinţilor în activitatea instituţiei şcolare, cu

dezbaterea şi identificarea problemelor 

 Oportunităţi 
∙ Asigurarea posibilităţii de participare la activităţi de formare şi 

perfecţionare a profesorilor;  
∙ Stimularea performanţelor profesorilor în activitatea cu elevii.  

∙ Valorificarea relaţiilor cu partenerii educaţionali. 
∙ Utilizarea mijloacelor şi instumentelor TIC la toate disciplinile  

şcolare  

∙Ameninţări 
∙ Cadru legal imperfect în vederea responsabilizării părinţilor pentru copiii lor.
∙ Reducerea în continuare a numărului de copii născuţi în comunitate
∙ Scăderea interesului pentru profesia didactică, urmare a salarizării insuficiente 
∙ Lipsa de interes şi de motivaţie pentru studii a unor elevi din familiile  
dezavantajoase;

              .Nivelul scăzut de dezvoltare economică locală.                                                                 
              .Nivelul scăzut al veniturilor financiare ale familiilor elevilor,copiilor.                  
              .Limitarea posibilităților de realizare a veniturilor extrabugetare.

                                                                                                                           

 

∙ Responsabilitatea partenerilor educaţionali pentru crearea unui  
climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi în comunitate şi
şcoală. 

∙ Participarea la webinare de formare profesionala naţionale .

           . Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult spre notare decât spre  
                competenţe acumulate; 

  ∙ Creşterea costurilor de deservire şi întreţinere a edificiilor 
∙ Familiile copiilor nu sunt dotate cu mijloace TIC în aşa măsură că să se 

desfăşoare un învăţământ de calitate la distanță                                        
∙ Şcoala online-o ameninţare pentru sănătatea cadrelor didactice şi 
a elevilor

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completeazà pentru Raporlul 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 
20___ -20___

Anul de studiu 
20___ -20___

Anul de studiu 
20___ -20___

Autoevaluare, Nivel  Autoevaluare, Nivel  Autoevaluare, Nivel  Autoevaluare, Nivel  
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puncte realizare,  
%

puncte realizare,  
%

puncte realizare,  
%

puncte realizare,  
%

1.1     14   9 64,29    %

1.2 4 3 75          %

1.3 4 3,5 87,5      %

2.1      7 3 42,86    %

2.2 6 4,75 79,16     %

2.3      7 5,75 82,14      %

3.1 10 4 40            %

3.2 6 2,5 41,67      %

3.3  7 4 57,14     %

4.1 12 9 75          %

4.2    12 12,75 100         %

4.3    6 5,5 91,67      %

5.1    5 4,5 90          %

Total 71,25 71,25      %

                                                                                                                                         

        Evaluatori:

         1.Sprincean Nelea  ___________________  Director

38




