
 

Colegiul Tehnic               

,,D. MANGERON” 

Bacau 

Procedura   operaţională 

,,Monitorizare, prevenire şi 

combatere a absenteismului 

şcolar” 

Cod:  

CT D. MANGERON.PO.18 

Editia: 1 

Nr.exemplare: 6   

Revizia: 1 

Nr.exemplare: 6   

CEAC 

Exemplar: 1 Pagina 1/17 

Aprobat de CA 

Data:  

 

Nr.inreg................/.......................... 

PROCEDURA   OPERAŢIONALĂ 
 

 

 

,, Monitorizare, prevenire şi combatere a 

absenteismului şcolar” 

Ediţia :1 

Revizia:1 

 

Întocmită de:  
Comisia CEAC 

 prof. Cristea Carmen, prof. Pădure Mihaela, prof. Doboş Maria 

 

  

 

Verificata si avizată de: 
Director adjunct: prof. Gălbează Carmina 

 

 

 

 

 

 

Aprobată de: 
Director: prof.  Corlade Iulia 



 

Colegiul Tehnic               

,,D. MANGERON” 

Bacau 

Procedura   operaţională 

,,Monitorizare, prevenire şi 

combatere a absenteismului 

şcolar” 

Cod:  

CT D. MANGERON.PO.18 

Editia: 1 

Nr.exemplare: 6   

Revizia: 1 

Nr.exemplare: 6   

CEAC 

Exemplar: 1 Pagina 2/17 

Aprobat de CA 

Data:  

 

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT prof. Cristea Carmen 

prof. Pădure Mihaela, 

prof. Doboş Maria,  

 

RESP.CEAC 

MEMBRU CEAC 

MEMBRU CEAC 

 

12.09.2016  

1.2. VERIFICAT Prof. Gălbează Carmina DIRECTOR ADJ 12.09.2016  

1.3 APROBAT Prof. Corlade Iulia DIRECTOR 12.09.2016  

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

   Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

       Componenta 

            revizuită 

  Modalitatea 

     reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

   reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 elaborare - 01.09.2011 

2.2 Ediţia 1, Revizia 1 3. Responsabilităţi 

5. Monitorizare  

 

 12.09.2016 

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare 86 Cadre didactice Profesori 

 

Conform 

statului de 

funcţii aprobat 

12.09.2016  

 Consiliul 

elevilor 

elevi  12.09.2016  

1 Cabinet 

psihopedagogic 

Consilier 

psiholog 

Balan Gabriela 12.09.2016  

3.2 verificare 1 conducere Director 

adjunct 

Gălbează 

Carmina 

12.09.2016  

3.3 arhivare 1 CEAC - Doboş Maria 12.09.2016           

3.4 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul scolii 12.09.2016  
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Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

7. Anexe 

 

Referinţe: 

 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;   

 Regulament de ordine interioară 

 Legea educaţiei nr. 1/2011 

 

ABSENTEISMUL 

DEFINIRE,  CARACTERIZARE,  FORME,  SEMNIFICAŢII 

 problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 

motivaţie, încredere în educaţia şcolară 

 fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; evadare fizică şi 

psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă) 

 formă de manifestare a deviaţiei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 

 reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului (de 

elevi) 

 forme:  

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline)  

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul 

şcolar) 

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra -  sau interpersonală) 

 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 

 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 

 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 

 semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală: funcţia de separare / individualizare (mai ales la 

adolescenţi) 

CAUZE 

1. care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, 

încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine 

deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 

făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor)  
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2. care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, 

familii dezorganizate, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate. 

3. care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, supraîncărcarea 

şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica 

de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, 

incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare 

–împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele 

terminale (în şcolile de ,elită’’) 

- foarte importantă este şi variabila vârstă:  

 la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă crescută de 

părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau 

indiferente; strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, situaţii umilitoare 

 la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare a deciziei); cauzele 

pot fi: frica de evaluare, de eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada adolescenţei, 

manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi în public, teama de 

a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, 

teama de pierdere a statutului în grup 

 riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon şcolar. 

 

 PREMISE: 

 alimentează insuccesul şcolar; 

 este un prim-pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ 

 

 ACŢIUNI: 

 absenteismul trebuie monitorizat, prevenit şi redus; 

 Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale, ROFUIP, ordine şi metodologii în vigoare, toate cadrele 

didactice din Colegiul Tehnic „D. Mangeron” vor realiza prevederile prezentei proceduri. 

 

1.   Scopul procedurii : 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi 

emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe 

probleme emoţionale la copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, 

frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită 

confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o 

problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea 

structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 

pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 
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 Scopul acestei proceduri este de a identifica etapele, mijloacele, resursele umane in 

monitorizarea/prevenirea/stoparea fenomenului de absenteism la nivelul Colegiului Tehnic „D. Mangeron” 

Bacău. 

 

2. Aria de cuprindere : 

 Procedura se  adresează directorului Colegiului Tehnic „D. Mangeron”, cadrelor didactice din 

unitate şi diriginţilor. Prezenta procedură  demarează în momentul aprobării ei  în cadrul Consiliului 

Profesoral şi a Consiliului de Administraţie. 

3. Responsabilităţi : 

Nr. crt Postul/acţiunea (operaţiunea) I II III IV 

0 1 2 3 4 

1. Comisia de Curriculum E    

2. Director adjunct  Av   

3. Director   A  

4. Cadre didactice, diriginţii    Ap 

5. Consilierul educativ    Ap 

6. Profesorul din cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

   Ap 

 

Abrevieri: 

 E – Elaborare;V – Verificare; A – Aprobare; Ap – Aplicare; Av - Avizare  
 

 Centralizarea absentelor din catalogul clasei de către diriginte  

Termen: ziua de întâi a fiecărei luni calendaristice sau ziua lucrătoare următoare.  

Răspund: diriginţii.  

 Transmiterea datelor centralizate pe clasa de diriginţi către responsabilii Comisiei de combatere a 

absenteismului  

Termen: ziua de întâi a fiecărei luni calendaristice sau ziua lucrătoare următoare.  

Răspund: diriginţii  

 Centralizarea tuturor datelor privind absentele pe luna respectiva din cadrul Colegiului Tehnic „D. 

Mangeron” Bacău, conform machetei transmisa de I.S.J. Bacău.  

Termen: ziua de trei a fiecărei luni calendaristice sau ziua lucrătoare următoare.  

Răspund: responsabilii Comisiei de combatere a absenteismului si directorii;  

 Transmiterea la I.S.J. Bacău a bazei de date centralizate pe unitatea şcolară conform machetei, pe 

adresa de e-mail: absenteisjbacau@gmail.com  

Termen: ziua de trei a fiecărei luni calendaristice sau ziua lucrătoare următoare.  

mailto:absenteisjbacau@gmail.com
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Răspunde: directorul unităţii şcolare 

 Analizarea cauzelor producerii absentelor si stabilirea unui plan de masuri de reducere a ratei de 

absenteism in unitatea şcolară;  

Termen: periodic;  

Răspund: directorii, profesorul in cabinetul de asistenta psihopedagogică, responsabilii Comisiei de 

combatere a absenteismului.  

 Întocmirea unei situaţii cu elevii care absentează frecvent  pentru fiecare clasa;  

Termen: periodic  

Răspund: diriginţii, responsabilii Comisiei de combatere a absenteismului.  

 Întocmirea bazei de date cu elevii care absentează frecvent de către profesorul in cabinetul de 

asistenta psihopedagogică si realizarea de programe de consiliere individuala/de grup a elevilor cu 

risc/absenteism şcolar, corelate nevoilor individualizate ale acestora.  

Termen: lunar;  

Răspund: directorul, profesorul in cabinetul de asistenta psihopedagogica, responsabilii Comisiei de 

combatere a absenteismului.  

 Informarea părinţilor/ reprezentanţilor legali cu privire la frecvenţa şcolară a elevului.  

Termen: lunar si la şedinţele cu părinţii  

Răspund: directorul, diriginţii  

 Antrenarea elevilor cu risc de absenteism şcolar in activităţi extracurriculare ale unităţii şcolare.  

Termen: lunar  

Răspund: directorul, diriginţii, consilierul educativ, profesorul in cabinetul de asistenta psihopedagogică  

 Directorul transmite consiliului profesoral rezultatele statistice ale activităţilor si raportul realizat 

de comisie cu precizarea problemelor identificate precum si modul de acţiune didactica ce trebuie 

aplicat in timpul anului şcolar. Consiliul profesoral propune si alte metode ce pot duce la 

combaterea absenteismului.  

Termen: semestrial  

Răspund: directorul, Consiliul profesoral. 
 

4. Conţinutul procedurii : 

 

Modul de lucru: 

1. Directorul unităţii şcolare: 

 Monitorizează  organizarea activităţilor cuprinse în procesul de prevenire şi combatere a 

absenteismului; 

 Realizează o bază electronică cu machetele lunare cu absentele din unitatea şcolară; 

 Realizează o bază electronică de date transmisă de comisia pentru combaterea şi reducerea 

absenteismului  din  unitatea şcolară; 

 Transmite Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ rezultatele statistice ale activităţii ei şi 

raportul realizat de  comisie cu precizarea problemelor identificate  precum şi modul de acţiune 

didactică  ce trebuie aplicat în timpul anului şcolar. Consiliul profesoral al unităţii analizează situaţia 

statistică a absenţelor şi stabileşte planul de acţiune care să conducă la eliminarea acestora. 

 Sprijină şi coordonează resursa umană şi organizatorică (comisia) responsabilă cu stabilirea şi 

implementarea direcţiilor strategice privind combaterea şi prevenirea absenteismului; 

 Evaluează eficienţa activităţii comisiei. 

 

2. Diriginţii din unitatea şcolară: 
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 Prelucrează, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) regulamentul şcolar şi cel de 

ordine interioară la clase şi în şedinţele cu părinţii; 

 Monitorizează săptămânal absenţele; 

 Informează lunar (telefonic sau direct) părinţii elevilor care absentează; 

 Lectorate  cu părinţii care să abordeze situaţia absenteismului şcolar; 

 Respectă normele din ROFUIP şi din ROI al unităţii de învăţământ privind motivarea absenţelor 

şi sancţionarea/recompensarea elevilor în raport cu comportamentul adoptat de aceştia în cadrul 

unităţii şcolare; 

 Diversifică activităţile educative din cadrul orelor de consiliere şi orientare; 

 Implică elevii în activităţi extraşcolare(minim1 pe lună); 

 Înregistrează elevii cu risc de absenteism şi ia măsuri educative re colaborare cu diverşi agenţi 

educaţionali (părinţi, consilierul psihopedagogic, responsabilul comisia diriginţilor, Poliţia, Protecţia 

copilului, ş.a.); 

 Recompensează elevii cu frecvenţă foarte bună -  prin nominalizare la clasă, în careul 

elevilor, în şedinţele consiliului profesoral, prin abordare directă sau telefonică a părinţilor. Stabileşte 

un sistem de recompense  pentru elevii cu frecvenţă foarte bună , pentru a-i motiva, stimula şi pentru a 

constitui exemple de conduită şcolară. 

 

3. Psihopedagogul şcolar: 

 

 Realizează o bază de date cu elevii care reprezintă risc din prisma absenteismului şcolar; 

 Se întâlneşte periodic cu diriginţii claselor pentru a identifica şi răspunde nevoilor didactic ale  

acestora ; 

 Se întâlneşte frecvent cu elevii abordând tematici diferite solicitate / tema absenteismului şcolar; 

 Derulează programe de consiliere individuală/ de grup a elevilor cu risc de absenteism corelate 

nevoilor acestora; 

 Derulează programe de consiliere individuală cu părinţii elevilor care prezintă risc de absenteism; 

 Colaborează cu toate comisiile educative  din unitatea şcolară privind proiectele educative aflate în 

derulare. 

 

4. Cadrele didactice: 

 

 Notează absenţele la fiecare oră de curs; 

 Menţin în clasă o atmosferă care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi 

elevii; 

 Metode de predare-învăţare atractive, moderne; 

 Promovează cooperarea în clasă, motivând elevii, atât cei cu rezultate şcolare modeste, cât şi cei cu 

rezultate şcolare foarte bune; 

 Aplică un sistem echitabil de recompense şi sancţiuni care menţine motivaţia elevului, nota fiind 

doar o măsură obiectivă  a performanţei elevului , nu o modalitate de a-l sancţiona; 

 Comunicare eficientă,asertivă, evitarea etichetării elevului, critică constructivă, focalizare pe 

recompensarea elevilor, nu pe sancţionare lui. 

 

5. Raportarea informaţiilor: 

 

 Lunar diriginţii introduc în macheta electronică numărul de absenţe pe discipline de studiu şi pe 

sexe; 
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 Concomitent diriginţii vor preciza cauzele absenteismului şi vor propune măsuri pentru reducerea 

numărului de absenţe; 

 Absenţele sunt centralizate la nivel de şcoală de profesorul de informatică, Hîrjabă Floria, şi 

transmise către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău. 

 

5.Monitorizarea procedurii. 

  1.Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală 

2. Completarea Fişei de monitorizare a absenţelor nemotivate (F2) şi a Fişei sintetice pentru clasă (F3)  de 

către diriginţii claselor  

3. Completarea Fişei de centralizare a absenţelor nemotivate (F1) şi a Fişei sintetice pentru şcoală (F3) 

4. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este ridicat 

5. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului / activităţilor de intervenţie - prevenţie  

şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Anexe 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 

1. Cunoaşteţi situaţia absenţelor  copilului dumneavoastră de la şcoală? 
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   DA                          NU 

2. De câte ori a lipsit nemotivat săptămâna aceasta? 

a. deloc 

b. 1-5 ore 

c. 5-10 ore 

d. mai mult de 10 ore 

 

3. Care este motivul pentru care lipseşte nemotivat copilul dumneavoastră? 

a. se lasă influenţat de colegi 

b. se lasă influenţat de prieteni 

c. nu îi place ora 

d. nu îi place profesorul 

e. este obosit 

f. mai bine o absenţă decât o notă proastă 

g. nu îl influenţează nimic 

h. altele ..................................................................................... 

 

4. Care sunt persoanele cu care copilul dumneavoastră petrece timpul când lipseşte? 

a. cu colegii 

b. cu prietenii din şcoală 

c. singur 

d. cu prieteni din afara şcolii 

e. alte persoane ........................................................................ 

 

5. Ce activităţi îl atrag mai tare pe copil când pleacă de la ore? 

a. merge acasă 

b. merge în parc 

c. merge într-un bar/ club 

d. merge la internet 

e. merge la un coleg acasă 

f. altele ...................................................................................... 

 

6. Ce modalitate de motivare a absenţelor foloseşte copilul dumneavoastră? 

a. motivări reale 

b. motivări medicale false 

c. motivări false de la părinţi 

d. comunicând cu profesorul 

e. nu le motivează 

f. nu ştiu 

 

7. Care este atitudinea copilului dumneavoastră faţă de absentarea  nemotivată de la şcoală? 

a. e bine să chiulească din când în când 
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b. chiulul e provocat de profesori 

c. nu face nici un rău dacă lipseşte de la anumite ore 

d. chiulul poate avea consecinţe grave asupra reuşitei şcolare 

e. chiulul duce la scăderea notei la purtare 

f. altele ............................................................................................ 

 

CHESTIONAR  PENTRU ELEVI 

Şcoala: 

Data: 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

1. Care sunt după părerea voastră motivele pentru care o parte dintre colegi absentează? 

a. nu le place ora 

b. nu-i interesează şcoala 

c. nu le place profesorul 

d. dacă absentează nu li se întâmplă mare lucru 

e. se plictisesc la şcoală 

f. îşi rezolvă absenţele făcând rost de scutiri 

g. evită în felul acesta luarea unei note mici 

h. nu doresc să intre în conflict cu ceilalţi colegi 

i. programul este prea încărcat 

j. altele, care? ................. 

 

2. Ce se întâmplă atunci când un elev absentează nemotivat mai mult timp? 

a. i se scade nota la purtare 

b. îi sunt chemaţi părinţii la şcoală 

c. este exmatriculat 

d. nu i se întâmplă mare lucru 

e. altceva, ce? ......... 

3. Vă rugăm să menţionaţi care au fost motivele care v-au determinat să absentaţi: 

f. nu mă interesează şcoala 

g. nu-mi place profesorul 

h. mai bine absentez decât să iau o notă mică  

i. dacă nu chiulesc am de-a face cu unii colegi 

j. mă descurc, fac rost de scutiri 

k. alt motiv, care? .................... 

 

4. Propuneţi trei lucruri care, după părerea voastră, pot face mai plăcute orele: 
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.....................................................................................................................................................................

......................................................................................... 

a. ................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

b. ................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

5. Cât de des absentezi nemotivat de la ore: 

a. deloc 

b. 1-3 ore/ săptămână 

c. 3-6 ore/ săptămână 

d. 6-9 ore/ săptămână  

e. 9-12 ore/ săptămână  

f. 12-15 ore/ săptămână 

g. peste 15 ore/ săptămână 

 

6. Ce crezi că te-ar determina să ai o prezenţă mai bună la ore: 

a. încurajarea colegilor 

b. aprecierea profesorilor 

c. relaţia cu dirigintele/ diriginta 

d. altele ............................................................................................................. 

 

7. Care sunt în opinia ta caracteristicile orei la care ai fi prezent ? 

a. atmosfera e plăcută 

b. se lucrează pe grupe 

c. sunt implicat în desfăşurarea orei 

d. nu mă plictisesc 

e. altele. Care ? ............................................................................................................ 

 

8. De la care discipline pleci mai frecvent de la şcoală? 

..................................................................................................................................................... 

9. Care este motivul plecării tale de la şcoală? Ce dificultăţi întâmpini la materia respectivă? 

(încercuieşte variantele care se potrivesc şi precizează materia). 

a. materia este prea grea, nu o înţeleg 

b. nu-mi place materia respectivă 

c. nu mi-am făcut tema de casă 

d. ora e plictisitoare 

e. cerinţele profesorului sunt prea mari 

f. relaţia cu profesorul (mi-e frică să nu fiu umilit în faţa colegilor) 

g. frica de notă, mă simt nepregătit, aş vrea să evit o notă mică 

h. conflicte cu un coleg/ colegii de clasă 
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i. oboseala 

j. alt motiv. Care? ........................................................................................... 

 

10. Unde mergi când fugi de la şcoală? 

a. acasă 

b. în parc 

c. la Internet- Cofe 

d. în bar 

e. altele. Care? ................................................................................................. 

 

11. Cu cine îţi petreci timpul când absentezi de la şcoală? 

a. cu prietenii 

b. cu prietenul/ prietena 

c. cu colegii 

d. cu nimeni, rămân singur 

e. cu altcineva. Cu cine?................................................................................... 

 

12. Părinţii ştiu că ai lipsit de la şcoală? 

a. da, stiu de la mine 

b. da, stiu de la altcineva (cine anume).................................................................... 

c. nu 

 

Ce soluţii propui pentru rămâne la şcoală? Ce te-ar putea ajuta să nu mai pleci de la şcoală înainte de 

terminarea orelor? 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
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F2 

Unitate şcolară:                            S1, S2,…= săptămâna de curs 

Diriginte/ clasa:       Fişă de monitorizare a absenţelor  nemotivate  - model orientativ -                                                                                                                                                                                      

Data:  

Se menţionează elevii care au mai mult de 10 absenţe nemotivate, numărul de absenţe al acestora şi măsurile luate. 

 

Nr. 

crt. 

Nume-prenume elev Octombri

e 

Măsuri Noiembri

e 

Măsuri Dece

m. 

Măsuri Ianuar

. 

Măsuri REZULTATE/ 

OBSERVAŢII 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

1 

S

2 

S

3 

1.       

 

    
 

   

 

   

  

2.  

 

                   

3.  

 

                   

4.                     
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5.  

 

                   

6.  

 

                   

7.  

 

                   

8. 

… 

 

 

                  Se poate 

completa mai 

departe! 

 *Se  trec în căsuţele de mai jos, pentru fiecare lună, procentele de elevi cu absenţe nemotivate între 11-20 (P1), 21-40 (P2), cu peste 40 (P3) şi 

elevii fără absenţe (P4) după formula: P = nr. elevi cu X abs. nemotivate/ nr. total elevi (ex.: nr. elevi cu 11-20 abs =5, nr. total elevi =25 

=>P1=5/25=> P1=0,2(adică 20%) ) 

 octombrie P1 P2 P3 P4 noiembri

e 

P1 P2 P3 P4 decembrie P1 P2 P3 P4  

ianuarie                                        

P1 P2 P3 P4  
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F 1 

Unitate şcolară: 

Director:      

Fişă de centralizare a situaţiei absenţelor nemotivate 

       - MODEL ORIENTATIV - 

 

Se completează tabelul, centralizând datele obţinute de la diriginţi pentru TOATE clasele (în procente). 

 

 

CLASA/ 

ABSENŢE 

Nr. elevi cu absenţe 

nemotivate între 11-20 (în 

procente) 

P1 

Nr. elevi cu absenţe nemotivate 

între 21-40 (în procente) 

P2 

Nr. elevi cu peste 40 absenţe 

nemotivate (în procente) 

P3 

Nr. elevi fără absenţe 

nemotivate (în 

procente) 

P4 

oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct

. 

nov. dec. ian

. 

a IX-a 

 

A                 

B                 
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C                 

D                 

a X-a 

 

A                 

B                 

C                 

a XI-a 

 

A                 

B                 

C                 

D                 

a XII-a 

 

A                 

B                 

a XIII-a  M                 
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F 3 

Unitate şcolară: 

Prof. diriginte/ clasa: 

Director: 

 

  Fişă de monitorizare sintetică a absenţelor  clasei/ şcolii 

- MODEL ORIENTATIV - 

 

Alcătuiţi un tabel după modelul de mai jos în care menţionaţi: 

1. media nr. de absenţe nemotivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director) 

2. media nr. de absenţe motivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director) 

 

 

Exemplu

24 29 27 21

12
19

15
13

0

20

40

60

oct. nov. dec. ian.
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n
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s
e

n
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abs nemotivate


