REGULAMENTUL
de funcţionare a Direcţiei inspecţie şcolară
în cadrul Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport

1.

Preambul
1. P rezentul R eg ulam ent este elaborat în conform itate cu prevederile:
Constituţiei Republicii M oldova;
S Codului educaţiei;
C C oncepţiei dezvoltării învăţăm ântului în R epublica M oldova;
C Program ului naţional de dezvoltare a învăţăm ântului;
C Planului naţional de acţiuni pentru im plem entarea reformei
structurale în educaţie;
C Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2 014-2020 „E ducaţia
2020 ” ;
C P rogram ului de dezvoltare a educaţiei incluzive în R ep ublica
M o ld o v a pentru anii 2011-2020;
C R egu lam en tulu i de organizare şi desfăşurare a evaluării unităţii
şcolare;
C R eg ulam en tulu i Inspecţiei Şcolare de Stat;
C R egu lam entu lu i-tip cu privire la organizarea şi funcţionarea organului
local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
C R egulam entului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
DGETS;
C R egulam entul privind funcţionarea liceelor;
C R egulam entului-tip al instituţiilor de învăţăm înt secundar general;
V R egulam entului de evaluare privind evaluarea rezultatelor învăţării,
prom ovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţăm întul primar,
gim nazial şi liceal.
2. Prin interm ediul direcţiei inspecţie şcolară D irecţia generală educaţie, tineret
şi sport a C onsiliului m unicipal C hişinău realizează controlul în instituţiile de
învăţăm ânt general din subordine, indiferent de forma proprietăţii lor.
II.

Dispoziţii generale
Direcţia inspecţie şcolară este o subdiviziune a Direcţiei generale educaţie,
ştiinţă, tineret şi sport a Consiliului municipiului Chişinău.
1. Direcţia inspecţie şcolară prom ovează strategia dezvoltării învăţăm întului şi
educaţiei în instituţiile de învăţăm înt general din subordine şi îşi desfăşoară

activitatea în conform itate cu prevederile actelor sus-num ite, C urriculum ul-ui
N aţional la disciplină, Planului cadru de învăţăm înt, dispoziţiilor şi ordinelor
M inisterului Educaţiei, ale Consiliului M unicipal al Prim ăriei, D G E T S şi
prevederilor prezentului regulam ent.
2. D irecţia inspecţie şcolară transpune în viaţă legile şi actele norm ative cu
privire la învăţăm înt şi educaţie, efectuează controlul executării lor în
instituţiile de învăţăm înt prim ar şi secundar general din subordine.
3. Specialiştii direcţiei au acces la toate instituţiile de învăţăm înt general
(primar, gim nazial, liceal, special, de alternativă, de stat şi privat) din
subordinea D G E TS.
4. în activitatea sa practică direcţia se supune nem ijlocit D G E T S , colaborează
cu toate subdiviziunile D irecţie generale.

III.

Atribuţiile funcţionale ale direcţiei

A ctivitatea direcţiei inspecţie şcolară este dirijată de şeful direcţiei din
subordinea căruia fac parte 17 colaboratori în conform itate cu actele aparatului
D G E T S , aprobate de Consiliul Primăriei mun. C hişinău - specialişti principali,
coordonatori, inspectori şi metodişti la disciplinele şcolare.
1. Direcţiei îi revin urm ătoarele atribuţii:

Cu privire la cadrul legal:
- asigură cuno aşterea şi realizarea hotărîrilor G uvernului R epublicii M oldova,
actelor n orm ative em ise de M inisterul Educaţiei, Consiliului Primăriei
m unicipiului şi D G E T S .
Cu privire la problemele de curriculum şcolar:
- sup raveg hează aplicarea planurilor de învăţăm înt şi a curricula la disciplinele
şcolare;
- verifică respectarea legislaţiei în vigoare în dom eniul învăţăm întului;
- stabileşte nivelul de realizare a politicii educaţionale de stat în instituţiile
subordonate;
- evaluează calitatea m anagem entului educaţional pe nivelurile com ponentelor
sistem ului de învăţăm înt şi ale schemei de dirijare a procesului educaţional;
- evaluează procesul educaţional, realizarea standardelor educaţionale, a
nivelului de p erfo rm anţă a elevilor;
- furnizează date şi concluzii relevante M inisterului Educaţiei întru
fun dam entarea deciziilor de politică educaţională;
- disem inează experienţa avansată a cadrelor didactice şi a celor m anageriale;
- se preocup ă de realizarea conţinutului ştiinţific la obiectele de studii, de
asigurarea eficienţei strategiilor didactice utilizate în procesul de predare/
evaluare;
- coordonează program ul de reform ă la disciplinele şcolare.

Cu privire la activitatea de îndrum are şi control:
- constituie b aza de date care cuprinde docu m en te privind: p ro gram area
activităţii, evid en ţa personalului didactic la fiecare specialitate, tem atici şi
docu m en te de control pentru fiecare acţiune întreprinsă, diverse m ateriale de
analiză, evaluare şi control;
- ev alu ează/m on itorizează şi îndrum ă nem ijlocit activitatea cadrelor didactice
la discipline şcolare;
- elaborează note de control, procese-verbale, informări lunare, analize, fişe de
evaluare, fişe de analiză-sinteză etc.;
- îşi desfăşoară activitatea în baza planului de activitate a D G E T S , aprobat de
Şeful Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport;
- elaborează d o cum ente pentru fiecare acţiune de control întreprinsă, potrivit
tematicii acesteia şi le prezintă şefului D G E T S cu 10 zile înainte de şedinţa
p revăzută de planul de activitate a Direcţiei generale;
- controlează activitatea personalului didactic privind dotarea, organizarea şi
echiparea cabinetelor la disciplinele şcolare;
- constituie din cadre didactice iniţiate, atestate la grad didactic com isiile
pentru realizarea inspecţiei şcolare;
- verifică calitatea şi corectitudinea elaborării şi aprobării proiectelor de lungă
durată/pe unităţi de învăţare în baza cerinţelor curriculare la toate disciplinele
din Planul cadru de învăţăm înt, aprobat de M E;
- coordonează, la necesitate, subiectele pentru tezele sem estriale la disciplinele
şcolare;
- adm inistrează probe de evaluare la disciplinele şcolare, selectiv/la necesitate,
în cadrul controalelor efectuate în toate ciclurile de şcolaritate;
- analizează rezultatele tezelor, pretestărilor, a lucrărilor de evaluare
planificate, a evaluărilor sum ative în toate ciclurile de şcolaritate;
- m onitorizează şi verifică corectitudinea înm atriculării în licee a absolvenţilor
gimnaziului';
Activitatea de perfecţionare:
- desfăşoară activităţi în cadrul sem inarelor de inform are a m anagerilor
responsabili de procesul educaţional, a personalului didactic privind noutăţile
din dom eniul disciplinelor şcolare;
- organizează activităţi de perfecţionare prin: dezbateri, consultaţii şi schim b de
experienţă, cercuri pedagogice, îndrum ări şi recom andări m etodice, reuniuni
m etodice nu mai puţin de două ori pe an;
- acordă, la necesitate, consultaţii profesorilor şi m anagerilor responsabili de
predarea disciplinelor şcolare;
- m onitorizează procesul de evaluare în cadrul atestării la grade didactice;
- asigură p articiparea com isiilor de cooptare la atestare.
Cu privire la activitatea educativă:
- o rganizează şcoli de toam nă/vară, tabere specializate cu elevii la disciplinele
şcolare.

Cu privire la exam ene şi concursuri:
- direcţia inspecţie şcolară organizează procesul de desfăşurare a testărilor pe
eşantion reprezentativ, testării candidaţilor la ex am enele de absolvire,
sesiunilor de ex am en e şi a concursurilor la toate disciplinele şcolare;
- o rganizează şi d esfăşoară testarea naţională în şcoala prim ară, exam enele de
absolvire a gim naziului şi exam enele de B A C;
- organizează sem inarele referitor la sesiunile de evaluare;
- elaborează notele inform ative despre rezultatele evaluărilor finale în şcoala
prim ară, ex am en elo r de absolvire a gim naziului şi de B A C ;
- furnizează date, informaţii, propuneri relevante M inisterului Educaţiei;
- o rganizează şi desfăşoară concursurile şcolare, conferinţele elevilor;
- elaborează subiectele pentru concursurile şcolare;
- evaluează preventiv tezele prezentate pentru participarea la conferinţe;
- face propuneri
pentru evidenţierea, p ro m o varea
şi reco m pensarea
personalului didactic, iar, în caz de abateri, propune sancţiuni;
2. Şeful direcţiei p o artă responsabilitate pentru întreaga activitate a specialiştilor
direcţiei şi în procesul de lucru îşi coo rdo nează acţiunile sale cu directorul
general şi directorul general adjunct al D G E T S .
3. Inspectorii şi m etodiştii vor îndeplini funcţii m anageriale şi vor evalua starea
de în văţare/predare/evaluare a disciplinelor de studii conform calificaţiei, vor
acorda asistenţă m etodică cadrelor didactice la disciplinele de care sunt
responsabili şi vor activa în baza planurilor confirm ate de şeful secţiei.
A tribuţiile funcţionale concrete ale fiecărui inspector şcolar, m etodist se
specifică în fişa postului şi vor fi coordonate cu şeful D G ETS.
IV.

Dispoziţii finale

A ngajaţii direcţiei inspecţie şcolară se su bo rd o nează organizaţional
directorului general adjunct responsabil de problem ele de instruire.
în scopul realizării obiectivelor propuse, direcţia inspecţie şcolară
desfăşoară activitatea în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale D G E T S şi cu
echipele m anageriale din instituţiile de înv ăţăm înt general din m unicipiu.
Prezentul R eg u lam en t poate fi m odificat prin ordinul Direcţiei generale
educaţie, tineret şi sport a Consiliului m unicipal C hişinău, precum şi în baza
altor acte norm ative care reglem entează asistenţa m etodică la nivel municipal.

