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RAPORT
DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII
INSTITUŢIEI PUBLICE GIMNAZIUL VIŞNIOVCA
În conformitate cu Planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Cantemir, în temeiul
Ordinului nr. 302A din 31.10.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii
IP Gimnaziul Vişniovca, s-a realizat evaluarea activităţii instituţiei respective în perioada 14.1118.11.2016.
Scopul: asigurarea respectării legislaţiei şi a altor acte normative în domeniul educaţiei şi
monitorizarea implementării politicilor educaţionale de stat în cadrul instituţiilor.
Obiectele evaluate:
a) Documentaţia privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educaţional
b) Documentaţia privind evidenţa contingentului de elevi şi situaţia şcolară
c) Documentaţia privind activitatea cadrelor didactice
Obiectivele evaluării:
a) verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţământului;
b) stabilirea nivelului de realizare a politicii educaţionale de stat;
c) evaluarea calităţii managementului educaţional (pe nivele ale componentelor sistemului
de învăţământ şi ale schemei de dirijare a procesului educaţional).
Baza legislativă:
a) Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014;
b) Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studi 2016-2017;
c) Planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir pentru anul 2016;
d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Învăţământ;
e) Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar,
ciclul I şi II, aprobat prin ordinul ME nr. 235 din 25.03.2016;
f) Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea
învăţământului primar şi secundar, aprobat prin ordinul ME nr. 638 din 30.06.2016
g) Ordinul DGÎ Cantemir nr. 289A din 25.10.2016 cu privire la aprobarea Planului inspecţiilor
frontale ale instituţiilor de învăţământ general pentru anii de studiu 2016-2021
h) Procedura de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ general, aprobată prin
dispoziţia ME nr. 475 din 10.10.2016
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Potenţialul material şi uman
În cadrul transformărilor din anii 90, în legătură cu reformarea structurii sistemului de
învățământ al Republicii Moldova, în anul 1993 școala de cultură generală Vișniovca este
reorganizată în școală medie incompletă începînd cu data de 01.09.1993 (proces-verbal nr 07 din
24.06.1993), iar începînd cu 01.09.1996 Școala de cultură generală Vișniovca este reorganizată
în Gimnaziul Vișniovca, în temeiul Deciziei Consiliului Raional Cantemir din 18.12.2003.
Ultima reorganizare a școlii a avut loc în baza deciziei Consiliului Raional Cantemir nr 04/07 –
XXV din 27.06.2013 conform căreea obţine titlul de Instituție Publică de la 01.09.2013.
Începând cu 01 septembrie 2016 IP Gimnaziul Vișniovca devine școală de circumscripție,
formând un singur district școlar cu localitatea Șamalia, cu 34 de elevi transportați (Dispoziția nr
05/05 XXVI a Consiliului Raional Cantemir din 29.09.2016 ,,Despre stabilirea districtelor
școlare și desemnarea scolilor de circumscripție pentru instituțiile publice de învățământ din
raion, anul de studii 2016-2017,,).
Structura: treapta primară: 4 complete de clase cu 64 de elevi;
treapta gimnazială: 5 complete de clase cu 105 elevi;
Instituţia dispune de o bază materială satisfăcătoare: 9 săli de clasă, sală de sport care necesită
reparaţie capitală. În sezonul rece al anului e cald în sălile de clasă dar frig pe coridoare,
instituţia de învăţământ este asigurată cu sistem de încălzire autonom cu cărbune şi lemne,
încălzirea sălilor de clasă de la etajul I se face la sobe, la etajul II sunt instalate convectoare
electrice. Blocul administrativ este centrat în 3 săli: director, secretar, directori adjuncţi. Sala de
şedinţe şi activitate metodică este spaţioasă, mobilată, dotată cu computer şi reţea de internet.
Centrul de resurse educaţionale se află la etajul I, cu încălzire la sobă, temeperatură medie, dotat
cu mobilier şi aparate tehnice. Nu există bloc sanitar interior pentru elevi. Sistemul de iluminare
este functional însă necesită reparaţie capitală. Intrarea în instituţie nu este acomodată
persoanelor cu dizabilităţi.
Alimentaţia elevilor
În gimnaziu se alimentează 64 (100%) de elevi din treapta primară și 10 elevi din familiile
social-vulnerabile care se transportă din satul Șamalia, din sursele extrabugetare alocate de
Consiliul raional.
Instituția dispune de bloc alimentar-tip nefuncțional. Elevii se alimentează în clădire adaptată
dislocată în curtea școlii. Starea fizică a încăperii este satisfăcătoare. În incinta încăperii se află
sala de mese. Sala nu este dotată cu mobilier și scaune corespunzătoare. Încăperea unde se
prepară bucatele este dotată cu utilajele necesare: plită, frigider, sistem de ventilație. Produsele
alimentare se păstrează în aceeași încăpere unde se prepară bucatele. Utilajul, inventarul
tehnologic, utilajul frigorific, tacâmurile sunt păstrate în ordine și curățenie. Încăperea nu
satisface cerințelor ergonomice a unei sufragerii. Încălzirea se face la sobe. Condițiile sanitar
igienice a coridorului din blocul alimentar sunt nesatisfăcătoare.
Meniurile sunt elaborate de către asistentul medical, conform cerințelor. Eleviii au doar
dejunul care conține o mâncare caldă, o băutură și un aperitiv. Se atestă o alimentație
echilibrată. Probele zilnice ale fiecărui fel de bucate sunt colectate de către asistentul medical.
Salariații angajați în cantină au fost supuși controlului medical. Bucătarul respectă cerințele
igienice: haina și încălțămintea curată, capul acoperit, unghii scurte și curate.
Recomandări:
- De păstrat curățenia în interiorul şi exteriorul sălilor de preparare a bucatelor, a sălii de servire
a mesei; pavarea podelii la intrarea în incinta clădirii.
- De amenajat lavoarul conform cerinţelor sanitar-igienice;
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Cadrul didactic deserviciu sau dirigintele să însoţească elevii din ciclul gimnazial la servirea
mesei.
Responsabilitatea de organizare a alimentației și respectarea cerințelor igienice o poartă
directorul școlii și asistentul medical.

Corpul profesoral al gimnaziului include 18 cadre didactice, dintre care:
Nr.
ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categorii
Numărul de cadre didactice
Cadre titulare de bază
Cadre angajate prin cumul
Cadre cu studii superioare pedagogice
Cadre cu studii medii de specialitate
Cadre cu studii nepedagogice
Cadre cu grad didactic SUPERIOR
Cadre cu grad didactic UNU
Cadre cu grad didactic DOI
Cadre fără grad didactic
Cadre cu grad managerial DOI
Pensionari în activitate

Total persoane
18
15
3
14
3
1
1
1
9
7
1
4

Administraţia nu a întreprins suficiente acţiuni la crearea condiţiilor optime de activitate
pentru elevi şi cadrele didactice. Sistemul de cabinete parţial este eficient: nu toate sălile sunt
dotate cu cantitatea de mobilier şcolar necesar pentru clasa cu 35 elevi; lipsa materialelor
didactice specifice disciplinelor biologie şi chimie. În ultimii ani în gimnaziu nu au fost
implementate proiecte cu finanţare străină pentru asigurarea calităţii procesului educaţional.
Şcolarizarea elevilor
În IP Gimnaziul Vişniovca îşi fac studiile 167 elevi, capacitatea fiind de 600 locuri.
Şcolarizarea elevior constituie 100%. Este dusă evidenţa elevilor în cartea alfabetică, care
coincide cu lista elevilor din registrul clasei, dosarele elevilor sunt îndeplinite corect. Foarte
bine sunt îndeplinite dosarele elevilor clasei I în conformitate cu cerinţele Metodologiei de
înscriere a copiilor în clasa I. La dosarele elevilor veniţi din s. Şamalia nu este înregistrat
numărul dosarului după matricola şcolară, lipsesc fotografiile elevilor. În registrele şcolare
zilnic este înregistrată frecvenţa elevilor. Se duce evidenţa copiilor din familii social –
vulnerabile, listele elevilor cu părinţi plecaţi peste hotare. Este ţinută sub control strict fluctuaţia
elevior.
În anul de studii 2016-2017 instituţia atestă cazuri de absenteism şcolar. Problemele
şcolarizării, absenteismului şi prevenirii abandonului şcolar sunt reflectate în planul de
activitate a instutuţiei, activităţi de combatere a fenomenului neşcolarizării, absenteizmului şi
prevenirii abandonului şcolar.
Transportarea elevilor.
La începutul anului de studii 2016-2017, în urma reorganizării IP Gimnaziul Şamalia se
transportă 36 elevi în IP Gimnaziul Vişniovca. Documntaţia ce prevede transportarea
elevilor este în ordine: este aprobată lista elevilor transportaţi, se atestă prezenţa
Regulamentului de transportare a elevilor, documentaţia ce ţine de marca şi numerele de
înmatriculare a transoprtului, datele şoferului şi ale însoţitorului.
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Actele instiuţiei
În Instituţia Publică Gimnaziul Vişiniovca, responsabil de acte este directorul instituţiei şi
secretara.
Au fost verificate Registrele de evidenţă a Ordinelor de angajare, eliberare, activităţii de bază,
concedii, delegări, Registru de evidenţă a contractelor de muncă, Registru de evidenţă a
corespondenţei, Registrul de evidenţă a carnetelor de muncă, modul de completare a carnetelor
de muncă, dosarele personale şi contractele individuale de muncă ale angajaţilor.
Carenţele testate în urma controlului:
-ordinele nu sunt corect emise, baza juridică incompletă;
-lipseşte registrul de evidenţă a contractelor de muncă;
-lipseşte registrul de evidenţă a carnetelor de muncă;
-înscrierea în unele carnete de muncă nu este corectă.
Recomandări:
- de emis corect ordinele în conformitate cu cerinţele unice;
- de întrodus registrele pentru înregistrarea carnetelor de muncă şi a contractelor de muncă, şi
de dus evidenţa lor;
- de a duce evidenţa strictă a documentrlor intrate şi eşite, precum şi acelor din cadrul
instituţiei.
Concluzii generale:
Directorul instituţiei şi directorul adjunct trebuie să mai studieze legislaţia şi regulamente, Codul
Muncii cu ultimele modificări, Hotărârile de Guvern cu privire la salarizare.
Cataloagele şcolare
În rezultatul evaluării Cataloagelor şcolare ale claselor primare şi gimnaziale s-a constatat, că se
respectă, în mare parte, Instrucţiunea de completare. Cataloagele au un aspect corespunzător,
înscrierile se fac cu pix de culoare albastră, cu acurateţe şi la timp. Registrele au fost evaluate
până la momentul inspecţiei frontale de către managerii şcolari. Au fost notate observaţiile de
rigoare cu indicarea termenilor de lichidare a carenţelor, preponderent s-a atenţionat asupra
respectării prevederilor a câtorva puncte din Instrucţiune:17, 19, 21, 22, 23
Recomandări:
- echipa managerială să evalueze sistematic calitatea completării Cataloagelor şcolare şi la
necesitate să atenţioneze profesorii care nu respectă Instrucţiunea privind completarea
catalogului şcolar.
Examenele de absolvire
Setul de documente şi materiale ale examenelor de absolvire sunt păstrate în mape speciale în
arhiva instituţiei de învăţământ. Lipseşte analiza statistică a rezultatelor examenelor de absolvire
a treptei primare şi cele gimnaziale. Registrul de evidenţă a actelor de studii pentru anul 2016
este încheiat.
Rezultatele examenelor de absolvire a treptei gimnaziale în ultimii 2 ani:
Anul de
studii

2015-2016
2014-2015

Nr de
candidați
admiși

20
14

Au acumulat la toate trei examene note de:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

17
12

13
6

20
6

7
13

2
2

1
3
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Valoarea
medie a
notei de la
examene
6,09
8,0

Valoarea
medie a
notei
anuale
7,64
7,4
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Asigurarea calităţii prin evaluarea internă
Controlul intern se realizează în baza Planului de activitate a instituţiei. Activitatea de
îndrumare şi control cuprinde inspecţii frontale, tematice, evaluări personale, însă lipsesc paşii
de organizare: ordinul de desfăşurare, planul de desfăşurare a controlului, preavizarea
persoanelor inspectate, desfăşurarea controlului, elaborarea raportului rezultatelor, discuţie în
cadrul consiliului, adoptarea deciziilor, ordinul cu privire la rezultatele controlului. Evaluările
sumative semestriale sunt planificate dar rezultatele nu sînt analizate şi discutate la finele anului
şcolar sau semestrului.
Echipa managerială nu practică analiza comparativă a rezultatelor şcolare din câţiva ani, ceea
ce nu permite să se urmărească dinamica creşterii sau descreşterii nivelului de cunoştinţe ale
elevilor. Conform informaţiilor prezentate Direcţiei Generale Învăţămînt, în ultimii 2 ani în
instituţie s–au înregistrat următoarele performanţe:
Rezultatele anuale la învăţătură în ultimii 2 ani
2014-2015
Rata calităţii
32,8%
Rata reuşitei şcolare
85,9%
Rata eşecului şcolar
14,1%
Rata frecvenţei elevilor
94,7%

2015-2016
31,32%
82,85%
17,14%
93,41%

Încadrarea absolvenţilor în ultimii 2 ani
Anul de
studii

Nr total de
absolvenți
la finele
anului de
studii

Licee,

%

colegii

S-au încadrat în:
%
Școli
Nu-și continuă
profesionale,
studiile(nedeter
de meserii,
minați, în
cursuri
câmpul muncii)

%

2015-2016

20

12

64,3

7

35,0

1

5,0

2014-2015

16

7

43,8

5

31,3

4

24,9

Participea elevilor la olimpiadele raionale (susținerea elevilor dotați)
Anul de
Nr. de
În cadrul raionului
studii
candidați
Premiul
Mențiune
participanți Premiul Premiul
unu
doi
trei

În cadrul
republicii

2015-2016
2015-2016

-

6
4

-

-

-

1
1

Educaţia incluzivă
În scopul acordării asistenţei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integrării în
învăţământul general, în instituţie este deschis centru de resurse educaţionale, amplasat la etajul
I, angajat cadru didactic de sprijin. CRE este dotat la nivel mediu. Dispune de mese, scaune,
divan, computer, tablă magnetică, birou, alfabet, materiale didactice demonstrative la toate
disciplinele. În documentaţia CRE se găsesc: actele normative cu privire la abordarea
individualizată a copiilor cu CES; planuri de activitate (anual, lunar, săptămînal) a CDS,
rapoarte de activitate, materiale didactice, dosare ale copiilor asistaţi (dosar separat pentru
fiecare copil), registru de evidenţă a copiilor asistaţi. Este deschis registru de evidenţă a
progresului şcolar, cu înregistrările necesare. Asistenţa educaţională se realizează prin:
desfăşurarea activităţilor în timpul orelor, după ore (meditaţii, suport în pregătirea temelor de
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acasă), individual sau în grupuri. În colaborare cu profesorii de la clasă CDS ajută la elaborarea
suportului didactic suplimentar, în funcţie de potenţialul de învăţare a elevului. Orarul de
activitate a CDS este elaborat şi aprobat de manager. Este prezentă mapa cu rapoarte semestriale
de activitate a CDS, CREI. Conform actelor evaluării complexe de către SAP, elevilor li s-au
recomandat curricule modificate la majoritatea disciplinelor.
Management şi coordonare
Managementul educaţional în IP Gimnaziul Vişniovca este asigurat de către director,
directorul adjunct pe partea instructivă (0,5 unităţi) directorul adjunct pe partea educativă (0,5
unităţi) şi se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei,
Planul de activitate a Direcţiei
Generale Învăţământ, actele normative în domeniul
învăţământului.
Programul de dezvoltare a instituţiei, Planul anual de activitate a instituţiei, Regulamentul
intern, Nomenclatorul documentaţiei interne, precum şi alte documente de uz intern sunt
elaborate regulamentar. Se practică planificarea lunară a activităţii instituţiei, afişată la loc
vizibil. Este realizată predarea disciplinelor opţionale, recomandate în Planul–cadru. Sunt
respectate cerinţele faţă de alcătuirea orarului lecţiilor: se alcătuieşte orar şi se aprobă la început
de an/ semestru. Există panouri informative pentru elevi şi profesori în care se regăsească orarul
lecţiilor, orarul examenelor, orarul evaluărilor sumative, regulamente, drepturi şi obligaţiuni,
reguli de securitate etc.
Managementul decizional
În baza Planului anual de activitate s-a constatat prezenţa materialelor aferente ale Consiliului
de administraţie şi ale Consiliului profesoral: procese verbale, note informative, analize şi
sinteze, planuri de acţiuni, rapoarte statistice şi analitice, comunicări etc. Analizând procesele
verbale de la şedinţele Consiliului de administraţie (două în luna septembrie) şi ale Consiliului
profesoral s-a constatat: tematicile şedinţelor ambelor consilii sunt planificate conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului administrativ şi Regulamentul-tip de
funcţionare a instituţiei. Procesele verbale se întocmesc corect: discuţiile sunt înscrise cu
menţionarea celor mai importante momente din discurs, se iau decizii cu indicarea persoanei
responsabile şi termnele concrete pentru realizare, dar nu se analizează gradul de realizare a
deciziilor din precedentul consiliu, nu se desfăşoară corect votarea pentru fiecare propunere etc.
Ordinele sunt emise pe foi separate, cu înregistrarea lor în registrul de evidenţă. Nu se emit
ordine prin care se pune în aplicare planul de activitate a instituţiei, cu privire la organizarea şi
desfăşurarea activităţilor planificate, cu privire la realizarea deciziilor consiliului profesoral şi
cel de administraţie. Majoritatea ordineleor nu sunt semnate de persoanele vizate.
Învăţământul opţional
Orele opţionale au fost repartizate în conformitate cu lista disciplinelor recomandate de
Planul-cadru de învăţământ pentru anul de studii 2016-2017.
La repartizarea orelor opţionale s-a ţinut cont de necesităţile personale ale elevilor şi cele de
autocunoaştere. Este emis ordin cu privire la repartizarea orelor opţionale. Cererile depuse de
elevi, prin care solicită ore opţionale, se păstrează în mape aparte. Toţi profesorii activează în
baza proiectelor de lungă durată, verificate de directorul adjunct şi aprobate de directorul
instituţiei. Orele opţionale sînt înregistrate în cataloagele de clasă. Profesorii realizează evaluarea
şi notează activitatea elevilor.
Activitatea metodică
În instituţie este creat cabinetul metodic, care dispune de spaţiu pentru întruniri, discuţii,
dezbateri, consultaţii, schimb de opinii şi experienţe, alte activităţi metodice ale cadrelor
didactice, precum şi pentru activităţile de informare, orientare şi educaţie a părinţilor, a altor
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factori educaţionali. Cabinetul este dotat cu mobilier, panouri funcţionale: orarul lecţiilor,
activităţi metodice, diverse comisii, regulamente, indicaţii, ordine etc.
Activitatea metodică este dirijată de directorul adjunct pe partea instructivă.
În anul de studii 2016-2017 Comisia metodică în gimnaziu nu a fost constituită. Prin Ordin au
fost formate 3 comisii metodice în cadrul cărora activează 16 pedagogi.
În activitatea comisiilor metodice se atestă carenţe: la proiectarea activităţii comisiilor
metodice nu s-au luat în consideraţie recomandările specialiştilor Direcţiei Generale Învățământ
Cantemir la disciplinele şcolare. Pocesele verbale sunt fictive, materialele activităților nu sunt
anexate. Lipsesc procesele verbale de la şedinţele comisiei metodice Învăţământ primar.
În planurile de activitate a comisiilor metodice nu se indică: tema, clasa şi data orelor şi
activităţilor extraşcolare preconizate. La selectarea temelor pentru lecţiile demonstrative, a
activităţilor extracurriculare şi referatelor nu s-a luat în consideraţie tema de cercetare a Comisiei
Metodice pentru anul de studii curent şi a fiecărui membru. Directorul adjunct nu are plan de
activitate care trebuie să fie parte componentă a planului de activitate a instituției. Nu există note
informative din 2014 şi pânâ în prezent.
Recomandări administraţiei instituţiei:
- A monitoriza respectarea p.4(b) al art.134 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova:
“personalul didactic din învăţămîntul general beneficiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare, la
dreptul, garantat de stat, la stagii de formare profesională în domeniul activităţii didactice, cel
puţin o data la 3 ani.
- A varia formele de organizare a activităţilor metodice şi a le proiecta în concordanţă cu
necesităţile de formare ale cadrelor didactice.
Recomandări şefilor comisiilor metodice:
- A aproba la începutul fiecărui an de studii Planul de activitate a Comisiilor metodice.
- A evalua activitatea fiecărui membru al comisiei şi a propune consiliului de administraţie
calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat pentru a fi apreciaţi şi
stimulaţi la finele anului şcolar.
- A micşora numărul de şedinţe planificate pentru un an de studii.
-A atrage atenţie secretarilor comisiilor la corectitudinea întocmirii proceselor verbale şi
deciziilor.
- Fiecare activitate să finalizeze cu elaborarea şi prezentarea Notei informative.
Atestarea cadrelor didactice
Administraţia gimnaziului este preocupată de monitorizarea oportunităţii de formare
profesională continuă a personalului didactic, în contextul asigurării accesului, relevanţei şi
calităţii procesului educaţional. Instituţia dispune de baza de date privitor la formarea continuă.
Este elaborat planul anual şi de perspectivă de formare a cadrelor didactice în Centrele
republicane de formare continuă.
Activitatea educativă
Activitatea educativă în IP Gimnaziul Vişiniovca este dirijată de directorul adjunct pe partea
educativă.
În perioada controlului frontal privind activitatea educativă obiectivele evaluării au fost:
-evaluarea corelării conţinuturilor şi obiectivelor curriculare la dirigenţie;
- evaluarea activităţii Comisiei diriginţilor;
- evaluarea activităţii Consiliului de elevi;
În urma evaluării s-a constatări:
Directorul adjunct pe partea educativă activează conform proiectării de lungă durată. Sunt
proiectate compartimentele: activităţile de masă tradiţionale şi raionale; proiectarea activităţii
Consiliului de elevi; activitatea Comisiei diriginţilor.
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Diriginţii de clasă şi-au proiectat activitatea în agende însă Modulele sunt completate
parţial. Proiectarea activităţii diriginţilor corespunde
curriculumului la dirigenţie şi
conţinuturilor recomandate.
Comisia didiginţilor activează conform planului. La proiectarea activităţilor lipseşte rubrica
Indicatorii de realizare. În portofoliul comisiei sunt materialele necesare: notele informative de
la activităţile desfăşurate, procesele verbale.
Consiliul elevilor activează conform Regulamentului şi planului de activitate sub îndrumarea
directorului adjunct. Discutând cu elevii din consiliu, s-au remarcat câteva aspecte pozitive:
spirit organizatoric, luarea deciziilor, iniţiativă.
În gimnaziu activează 3 cercuri: volei, tenis de masă, şah şi dame. Evidenţa elevilor în cercuri
este înregistrată în registre speciale.
Recomandări:
- Managerul instituţiei să planifice chestiuni cu privire la activitatea educativă şi extraşcolară
pentru şedinţele consilului profesoral şi administrativ.
- Directorul adjunct pentru educaţie să monitorizeze activitatea diriginţilor prin asistările la
orele educative, să proiecteze în cadrul şedinţelor consiliilor administrative şi profesorale
activitatea unui diriginte de clasă şi să se pună accentul pe realizări calitative şi analitice, să
se monitorizeze asistarea reciprocă a diriginţilor la orele educative pentru schimbul de
experienţă, să planifice controlul frontal şi tematic al activităţii diriginţilor, să planifice
seminare de formare pentru diriginţi.
Activitatea bibliotecii
Biblioteca şcolară activează conform Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a
bibliotecii şcolare, dispune de un spaţiu adecvat organizării şi păstrării colecţiilor însă nu este
încăpere specială pentru păstrarea manualelor. Vizitează şi sunt abonaţi ai bibliotecii 169 elevi şi
cadre didactice. Bibliotecara pregăteşte materiale adăugătoare în ajutorul profesorilor şi
elevilor, desfăşoară activităţi în colaborare cu diriginţii şi profesorii la disciplinele şcolare,
conform planului.
Asigurarea metodico-didactică a unităţii şcolare s-a efectuat în conformitate cu planul editării
manualelor a Fondului special pentru manuale. Au fost asiguraţi cu Abecedare toţi elevii clasei I.
Asigurarea cu manuale este de 100%. Paralel au fost primite şi distribuite ghidurile la
disciplinele şcolare. Evidenţa colecţiilor de carte se înregistrează în registre speciale: registrul
de mişcare a fondului de carte, registrul de evidenţă a manualelor, registrul de evidenţă zilnică,
registru de inventar.
Biblioteca este abonată la ediţiile periodice. Literatura este clasificată în ordine alfabetică.
Este necesar să se facă casarea literaturii în chirilică, uzată, depăşită de timp.
Bibliotecara prezintă la Direcţia Generală Învăţământ dări de seamă privind închirierea
manualelor (Formele C-1,ET-1, K-1,M-1), comanda de manuale, raportul statistic annual, dările
de seamă, participă la seminarele raionale. Fiind în primii ani de activitate d-na manifestă o
atitudine responsabilă faţă de activitate.
Recomandări:
1. Să se planifice dări de seamă a activităţii bibliotecii şcolare la consiliul profesoral şi de
administraţie.
2.Să se sistematizeze în mape notele informative, scenariile activităţilor.
3.Bibliotecarul şcolar să abordeze problemele ce ţin de activitatea bibliotecii la adunările
generale de părinţi, la careurile şcolare, la consiliile profesorale şi cele de administraţie.
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Concluzii generale:
Activitatea echipei manageriale în IP Gimnaziul Vişniovca se consideră satisfăcătoare la nivel de
proiectare, organizare, evaluare a procesului educaţional. Echipa managerială asigură
funcţionalitatea instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare. În urma monitorizării insuficiente
din partea administraţiei instituţiei, cadrele didactice manifestă un nivel scăzut de responsabilitate în
activitatea didactică, elaborarea planificărilor de lungă şi scurtă durată, interes minim pentru
obţinerea unui grad didactic, implicare parţială în luarea deciziilor la nivel de disciplină şcolară,
clasă, instituţie. Activitatea cadrelor didactice în realizarea prevederilor Curricula modernizată se
consideră satisfăcătoare.
Recomandări Administraţiei instituţiei:
 de întreprins acţiuni de reabilitare a cantinei şi sălii de sport prin implementarea proiectelor de
reparaţie capitală;
 de motivat cadrele pentru formarea continuă şi promovarea acestora spre atestare pentru
conferirea gradelor didactice ,,Doi”, ,,Unu”, ,,Superior”;
 de respectat necondiţionat prevederile tuturor actelor normative şi reglatorii;
 de elaborat planul de acţiuni pentru remedierea situaţiilor constatate.

Emis: Cechir Tatiana, şef adjunct DGÎ, preşedinte echipa de inspectare.
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