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Cu privire la activitatea Direcției Învățământ
în asigurarea pregătirii copiilor pentru
debutul școlar și instituționalizării copiilor în grădinițe
Analizând informația Direcției Învățământ privind activitatea acesteia pe segmentul
instituționalizării și pregătirii copiilor către debutul școlar, în baza art.32 al Codului Educației al
Republicii Moldova, în temeiul art.46 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală
nr.436- XVI din 28.12.2006, Consiliul Raional Hîncești, D E C I D E:
1. Se ia act de nota informativă privind activitatea Direc ției Învățământ în asigurarea
instituționalizării și pregătirii copiilor către debutul școlar, prezentată de către șefa
Direcției Învățământ, dna Valentina TONU.
2. Se apreciază activitatea Direcției Învățământ pe segmentul de asigurare a pregătirii
copiilor pentru debutul școlar și instituționalizării copiilor în grădinițe, cu calificativul
”satisfăcător”
3. Se pune în seama Direcției Învățământ (dna Valentina TONU):
3.1 să asigure, în activitatea sa, respectarea de către toate institu țiile de educa ție timpurie a
legislației în vigoare;
3.2 să impulsioneze activitatea managerilor instituțiilor pe segmentul de pedagogizare a
părinților;
3.3 să asigure analizarea cantitativă și calitativă de realizare a indicatorilor din standarde în
pregătirea copiilor către debutul școlar la nivel de fiecare instituție;
3.4 să asigure evaluarea cadrelor didactice în baza standardelor profesionale;
3.5 să monitorizeze completarea regulamentară a grupelor cu numărul corespunzător de copii;
3.6 să asigure colaborarea managerilor instituțiilor școlare și preșcolare în aspectul de pregătire
a copiilor către debutul școlar.
4. Se recomandă administrațiilor publice de nivelul I :
4.1. să asigure evidența strictă a tuturor copiilor din teritoriu;
4.2. să indentifice posibilitățile de transportare a copiilor la grădinițe (Dubovca, Rusca,
Anini);
4.3. să examineze, în cadrul ședințelor Consiliului Local, periodic, chestiuni privind gradul de
instituționalizare și frecvență a copiilor în grădiniță;
4.4. să definească statutul de copil din familie social-vulnerabilă, urmărind facilitarea
acestuia;

4.5.
4.6.

să urmărească dotarea grădinițelor cu mobilier corespunzător vârstei copilului;
să examineze posibilitatea înființării grupelor de creșă, cu acoperire financiară din
sursele proprii, în dependență de necesitățile existente.

5. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina șefului
Direcției Învățământ,dna Valentina TONU.
6. Monitorizarea modului de executare a prezentei decizii se pune în seama vicepreședintelui
raionului dna V.PATRAȘCU.
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