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REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

ORDIN

Nr 01-27/95
din 30.03.2022

Cu privire la vizita de monitorizare 
privind asigurarea securității vieții elevilor 
în cadrul orelor de educație fizică

în baza Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general 
din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ord. ME nr. 970 din 11.10.2013, în 
scopul asigurării securității și protecției tuturor elevilor, emit următorul:

ORDIN:

1. A organiza, în perioada 04-15.04.2022, vizita de monitorizare a activității la lecțiile de 
educație fizică;

2. Se aprobă componența comisiei de monitorizare:
Prodan Elena - șef adjunct, președintele comisiei;
Covalciuc Alina - metodist principal, membru;
Iavorschi Valentina - metodist, membru.

3. Se aprobă agenda vizitei de monitorizare (Anexă);

4. Responsabil de realizareai notei informative privind rezultatele vizitei de monitorizare și 
prezentarea în cadrul Consiliului de Administrație al Direcției învățământ, se desemnează 
Covalciuc Alina, responsabil de disciplina educația fizică.

5. Responsabil de realizarea prevederilor prezentului ordin se desemnează Prodan Elena, șef 
adjunct.

Șef DÎ Soroca

Ex. Covalciuc A. 
(069748979)
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Direcția învățământ Soroca
Anexa 1

Agenda
Monitorizarea activității profesorilor la lecția de educație fizică

Nr. Domeniul 
de 
evaluare

Activități desfășurate a 
profesorului de educație fizică

Constatări

1
Proiectarea 
demersului 
didactic în 
conformitate 
cu rigorile 
cadrului 
curricular al 
disciplinei

1.1. Aplicarea noilor 
documente de politici 
educaționale (evaluarea 
produselor în cadrul orelor)

1.2 .Prezența registrului cu 
semnătura elevilor care 
confirmă instrucțiunea ce 
asigură securitatea lor în 
cadrul orelor de educație 
fizică.

2 Asigurarea 
realizării 
procesului 
educațional

2.1 .Organizarea spațiului fizic, 
asigurarea cu material didactice 
și cu echipamente sportive 
necesare conform modulului.
2.2. Echiparea elevilor 
(încălțăminte și costum sportiv)
2.3. Desfășurarea activității 
didactice în conformitate cu 
cerințele curriculare 
(instrucțiuni la început de 
lecție cu referire la 
comportamentul elevilor în 
sala de sport, teren de sport și 
utilizarea corectă a utilajului 
sportiv)
2.4 Implicarea tuturor 
elevior în activitate

-

3 Starea utilajului 
sportiv

3.1. Salubrizarea terenului de 
sport.

3.2.Igienizarea sălilor de sport
3.2. Corespunderea stării 
utilajului sportiv cu standardele de 
calitate

3.3.Dotarea sălilor de sport cu 
echipament conform standardelor 
de dotare minima a cabinetelor


