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Proiect
D E C I Z I E nr. 2-10
din

martie 2021

Cu privire la desfăşurarea concursului raional
“Cea mai pregătită instituţie de învăţământ extrașcolar din
raion către începutul noului an de studii 2021-2022”
În conformitate cu prevederile art.43, alin.(2), art.46 al Legii privind Administraţia
Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.142, lit.(d) al Codului Educaţiei al Republicii
Moldova şi în scopul mobilizării colectivelor pedagogice, de elevi, părinţi şi a organelor
administraţiei publice locale la pregătirea cât mai calitativă şi în termen a instituţiilor de
învăţământ din raion, Consiliul raional DECIDE:
I. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ
preuniversitar din raion către începutul noului an de studii 2021-2022”.
II. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Regulamentul de desfăşurare a concursului
raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ extraşcolar” din raion către începutul noului
an de studii 2021-2022 (anexă nr. 1).
III. Direcţia Finanţe (dl Prisăcari Iu.) va aloca 4500 lei pentru premierea învingătorilor
la concurs.
IV. Comisia de evaluare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru evaluarea
instituțiilor către noul an şcolar 2021-2022 va fi constituită prin dispoziţia preşedintelui
raionului.
V. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful Direcţiei
Învăţământ, dna Popa Violeta.
VI. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiilor Consultative de
Specialitate ”Învăţămînt, cultură, turism, sport şi culte” şi „Activități economico-financiare,
agricultură, industrie și comerț”.
Secretarul Consiliului:

L.Vidraşco

AVIZAT:
Şef

Direcţie Învăţământ:

V. Popa

Anexa nr.1
REGULAMENTUL
de desfăşurare a concursului raional
“Cea mai pregătită instituţie de învăţământ extrașcolar
din raion către începutul noului an de studii 2021-2022”
I. Concursul raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţământ extraşcolar din raion
către începutul noului an de studii 2021 - 2022” se organizează de către Direcţia Învăţământ
cu susţinerea financiară a Consiliului Raional Şoldăneşti.
II. Scopul concursului este mobilizarea colectivelor pedagogice, de elevi, părinţi şi a
organelor administraţiei publice locale la pregătirea calitativă şi în termen a instituţiilor de
învăţământ extraşcolar din raionul Şoldăneşti către începutul noului an de studii 2021-2022.
III. În concurs participă toate instituțiile de învățământ extraşcolar (2 centre de creație a
copiilor, 2 școli de muzică, școala de arte, școala de sport) din raion.
IV. Evaluarea instituţiilor de învățământ preuniversitar se va efectua în perioada 6-7
septembrie 2021
V. În procesul evaluării pregătirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion către
începutul noului an de studii 2021-2022 comisia se va conduce după criteriile din Fişa de
evaluare a instituţiei de învăţământ extraşcolar(Anexa nr.2). Un exemplar de Fişa de evaluare a
instituţiei de învăţământ preuniversitar semnat de membrii comisiei va rămâne în instituție.
VI. Învingătorilor concursului li se va decerna Diploma Consiliului Raional
și
următoarele premii:
Instituții de învățământ extraşcolar:
Locul I - un premiu de 2000 lei
Locul II – un premiu de 1500 lei;
Locul III – un premiu de 1000 lei.
VII. Premiile acordate instituţiilor învingătoare urmează a fi utilizate pentru consolidarea
bazei didactico-materiale a instituţiei respective.
VIII. Totalurile concursului se vor anunța către Ziua Pedagogului.
Şef Direcţie Învăţământ

V.Popa

Anexa nr.2
Fişa de evaluare a instituţiei de învăţământ extrașcolar
Data_____________
medie_____
Instituţia____________________________
Nr. de elevi_________________________
Nr. cadre didactice___________________
Personal nondidactic________________

-

Nota

insuficient suficient bine foarte bine
I.Amenajarea teritoriului instituţiei
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
1. Amenajarea terenului adiacent (curtea școlii)
Teritoriul îngrădit 0-2
Repartizarea teritoriului în scopul evitării aglomerației spațiilor 0-2
Spații verzi, clumbe cu flori 0-2
Amenajare creativă (bănci, alte decorațiuni) 0-2
Înveliș dur pe căile de acces 0-2
2. Aspecte ce țin de edificiu
-Aspectul estetic exterior 0-2
-Caliatea treptelor de acces 0-2
- Rampă de acces pentru persoanele cu diabilități 0-2
-Funcționalitatea și numărul de intrări în instituție în raport cu numărul de elevi 0-2
-Măsuri pentru conservarea energiei termice 0-2

II Nivelul de pregătire a infrastructurii instituției
1. Amenajarea și dotarea cabinetelor la disciplinele școlare
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
-Dotarea cabinetelor cu mobilier școlar
0-2
-Dotarea cabinetelor școlare cu echipamente TIC, 0-2
-Dotarea cabinetelor cu materiale didactice ilustrative 0-2
-Dotarea cabinetelor instrumente muzicale 0-2
-Dotarea cabinetelor (sălilor specializate) cu echipament specific instituției 0-2
2. Amenajarea coridoarelor
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Marcarea traseelor de deplasare în interiorul școlii 0-2
- Spații de recreere 0-2
- Prezența dozatoarelor cu dezinfectant 0-2
- Flori de ghiveci 0-2
- Amenajare creativă 0-2
3. Funcționalitatea cabinetului metodic
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Mobilier 0-2
- Echipamente TIC 0-2
- Internet
0-2
- Literatură metodică 0-2
- Utilaj pentru pauza de socializare 0-2
4. Amenajarea sălii de festivităţi
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Mobilier 0-2
- Scenă 0-2
- Echipament audio-vizual 0-2
- Cortină 0-2
- Amenajare creativă 0-2
5. Amenajarea ungherațului medical
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Mobilier 0-2
- Medicamente, substanțe dezinfectante 0-2
- Instrumentar medical, inclusiv termometre non-contact 0-2
- Izolator amenajat 0-2
- Panou informativ în exterior 0-2
III Asigurarea respectării normelor sanitaro-epidemiologice:

1

Starea blocurilor sanitare
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Apă curgătoare și canalizare 0-2
- Lavoare, uscătoare, produse de igienă 0-2
- Nr.de cabine separate raportate la nr.elevi 0-2
- Accesul pentru persoanele cu dizabilități 0-2
- Blocul sanitar exterior 0-2

2

Asigurarea cu agent termic. 1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Pregătirea sistemului termic ( cazangeriei, sobelor) 0-2
- Asigurarea cu combustibil (gaze naturale, lemne, cărbune, biomasă) 0-2
- Planul de evacuare, stingătoare 0-2
- Semnalizare 0-2
- Registre 0-2
3 Starea sistemului de iluminare
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- în sălile de clasă 0-2
- la tablă 0-2
- coridoare 0-2
- în sălile specializate 0-2
- în blocurile sanitare 0-2
4 Securitatea electrică și antiincendiară
0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__10
- Planul de evacuare 0-2
- Stingătoare, semnalizare 0-2
- Stare prizelor, întrerupătoarelor, panourilor,cablului electric 0-2
- Registre 0-2
- Instruirea personalului didactic/nondidactic 0-2
IV. Promovarea imaginii instituției extrațcolare
0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
-Existența paginii Web a instituției 0-2
-Existența paginii FACEBOOK
0-2
-Performanțe la nivel raional/republican/internațional 0-2
-Numărul articolelor publicate în anul precedent în ziare raionale 0-2
-Numărul articolelor publicate în ziare ,reviste republicane 0-2
V. Incluziunea copiilor cu CES în instituțiile extrașcolare
0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
-numărul copiilor cu CES 0-2
-Numărul copiilor din familii needucogene 0-2
-Copii din APP( Serviciu de asistență profesională parentală) 0-2
-Numărul copiilor cu ambii părinți plecați peste hotare 0-2
-Numărul copiilor cu un părinte plecat peste hotare 0-2
VI.Asigurarea cu cadre didactice/nondidactice
0 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10
- Deficitul de cadre didactice și nondidactice 0-2
- Ponderea cadrelor didactice cu studii postuniversitare 0-2
- Ponderea cadrelor didactice cu studii superioare 0-2
- Ponderea cadrelor didactice cu studii de specialitate 0-2
- Ponderea cadrelor didactice/de conducere deținătoare de grade didactice/manageriale 02
VII. Suma alocată pentru reparaţie şi pregătirea instituţiei:
 Din bugetul instituţiei: reparații curente________lei; reparații capitale_________lei
 De APL: nivelul I _______lei; nivelul II _______
 De către părinţi_______lei
 De sponsori
(nominalizaţi)_______________________________________________
 Alte surse__________________________________________________________
TOTAL________________

Notă: Deoarece instituțiile de învățmânt extrașcolar sunt cu profiluri diferite nu ve-ți obține
punctaj pentru toți indicatorii. Nota medie va fi calculată reieșind din punctajul acumulat.

