
Plan de activitate al D.Î.T.S. Rîşcani pentru luna  ianuarie, 2020

CHESTIUNI PENTRU EXAMINARE LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE

nr CONŢINUTUL TEMATIC TERMEN DE
EXAMINARE

Responsabil

1. 1. Cu privire la realizarea Hotărârii de Guvern nr.903 din 30 octombrie 2014 privind 
transportarea elevilor

27.01.2020 Cheptănaru D.

2. 2. Cu privire la cazurile ANET înregistrate în instituţiile de Învăţământ în primul semestru al 
anului de studii 2019-2020

27.01.2020 Bantoş O.

3. 3. Organizarea concursului şcolar la disciplinele de studii, Olimpiada 2019 27.01.2020 Medveţcaia E.

INSPECŢII TEMATICE ȘI DE SPECIALITATE

Nr 
d/o

Problematica Responsabil

1. Activitatea echipelor multidisciplinare privind identificarea și acordarea suportului educațional copiilor în 
situații de risc. (Ordin MECC nr. 683 din 03.06.2019, Ordin  Abandon școlar, Legea 140, HG 270)

Bantoș O.
SAP

2. Cu privire la respectarea prevederilor art. 55 și 57 din Regulamentul – tip de organizare și funcționare a IET 
referitor la stabilirea perioadei de  vacanță. 

Catelli V.

3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale în anul de studii 2019-2020 Cheptănaru D.
4. Cu privire la implementarea Curriculumului la:

 Educație pentru societate (cl. a V-a și a X-a)
 Dezvoltare personală (cl. a V-a)

Responsabilii de discipline

5. Organizarea și desfășurarea procesului de atestare al cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/ 
confirmarea gradului didactic/managerial

Medvețcaia E.

6. Cu privire la dotarea minimă a cabinetelor la disciplinele școlare din ariile curriculare LIMBĂ ȘI 
COMUNICARE, ARTE și SPORT  (Ordin MECC nr. 193 din 26.02.2019)

Poberejnaia S.
Groapa V. Medvețcaia E.



Gorodea I.,Bantoș O.
7. Respectarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă la disciplinele  din ciclul primar, aria 

curriculară Educație socioumanistică (georgrafia, istoria românilor și universală) 
Albina N.
Chihai J.
Catelli V.

8. Cu privire la realizarea Planului raional de acţiuni privind prevenirea şi combaterea abandonului şi 
absenteismului şcolar în învăţământul general.

Chihai J.

9. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea fenomenului de violenţă în instituţiile de 
învăţământ secundar.

Bantoș O.

10. Respectarea nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară în învăţământul general, Anexa 2  ”Portofoliu 
profesional” (Ordinul MECC nr. 897 din 12.06.2018)(aria curriculară – limba și comunicare, arte, sport)

SMCFPC 
(toți colaboratorii, responsabili de 

discipline)
11.  Activitatea cadrelor didactice în asigurarea calității procesului PEI SAP; SMCFPC 

(responsabili de discipline din aria 
matematica și științe)

12. Coordonarea,  monitorizarea și evaluarea asigurării  calității procesului PEI de către CMI SAP
13. Impactul serviciilor de suport (CDS, Logoped, Psiholog) asupra eficientizării educației de calitate Iagușevschi L.
14. Desfășurarea activităților extracurriculare sportive în instituțiile preuniversitare din raion în anul de studii 

2019-2020
Gorodea I.

Întruniri metodice raionale ale cadrelor didactice

Disciplina Aspectele Instituţia Perioada Responsabil Indicatori
Educatori g/c Dezvoltarea motricităţii grosiere a copiilor în

 cadrul domeniului de activitate  Sănătate şi 
motricitate

IET Corlăteni nr. 1 23.01.2020 Caraiani N.
Catelli V.

Seminar practic
Comunicări, ore 
demonstrative, 
procese verbale
Comunicări, ore 
demonstrative, 
procese verbale

IET Pîrjota 28.01.2020



Şcoala Tânărului Pedagog

Obiective Module Termeni Tipurile de activităţi Indicatori de performanţă

Formarea profesională a tânărului 
pedagog, crearea condiţiilor 

pentru autorealizarea 
competenţelor profesionale 

Tipuri de evaluare a parametrilor
 rezultatelor şcolare.

ianuarie Brainstorming, analiza, exersare, 
studiu de caz.

Selectarea şi utilizarea 
instrumentelor şi tipurilor de 
evaluare.
Elaborarea testelor, probelor 
de evaluare.

Şcoala Tânărului Manager
Învăţământul preuniversitar

Module Termeni Tipurile de activităţi Responsabili Indicatori
Modalităţi de organizare a Consiliului 
Profesoral

ianuarie Analiză, disput, joc de rol, 
mozaicul, simularea

Medveţcaia Emilia Sugestii metodice elaborate 
referitor la organizarea CP

Planul de acţiuni privind prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar 

nr Activităţi Termini Responsabil Indicatori

1 Monitorizarea instituţiilor de învăţământ în care se inregistrează 
cazuri de abandon şcolar şi absenteeism.

Pe parcurs Chihai Jana, 
specialist principal 

DÎTS Rîşcani

Baza de date,proiecte de 
intervenţie

2 Monitorizarea absenţelor inregistrate la nivelul fiecărei instituţii de 
învăţământ

Semestreal Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii)

Instituţiile de 
învăţământ(admini
straţia, diriginţii)

Notă informative către 
DÎTS Rîșcani 

Notă informative către 
DÎTS Rîșcani 

3
Monitorizarea elevilor  aflaţi în situaţie de risc de absenteism şi de 
abandon şcolar la nivel de şcoală.

Lunar

4 Cuprinderea elevilor aflaţi în situaţie de risc în programe educative 
specifice problematicii vizate.

Pe parcurs SAP,
Chihai J., 

Responsabilul  de 
şcolarizare DÎTS 

Rîșcani

Nr. de elevi cuprinş

5 Conducerea campaniilor de informare la nivel de şcoală cu privire la 
motivarea studiilor , importanţa finalizării învăţământului general 

Permanent Administraţia 
instituţiilor de 

Campanii de informare



obligatoriu şi frecventării regulate a şcolii. învăţământ

CONCURSURI, FESTIVALURI, COMPETIŢII

nr DENUMIREA NIVEL Eşalonare in timp şi spaţiu Responsabil
1. Concursul declamatorilor consacrate 

sărbătorii Naţionale „Ziua comemorării lui 
M. Eminescu”

Raional 14 .01. 2020 D.Î.T.S.

2. Spartachiada elevilor:
a. Volei .b
b. Volei .f

Raional 13-31.01. 2020
Secţia Tineret şi Sport a

D.Î.T.S. Rîşcani

Probe de evaluare 

Disciplina

/clasa

Lunile

IX X XI XII I II III IV V

Limba si lit.română cl.V


