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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

2 Verificat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

3 Aprobat Prof. Copae Stelinina 

 

Director  

 

22.02.2019 
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Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

1 Editia 1 

 

-      22.02.2019 

 

2 Revizia 1 
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Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Ex. 

nr. 

Compar-

timent 

 

Functia Nume si prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 22.02.2019 

 

 

 

2 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Secretar 

CEAC 

Dan Raluca Elena 22.02.2019 

 

 

 

3 Aprobare 1 Director Director Prof. Copae Stelinina  

 

 

 22.02.2019  

4 Verificare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  

5 Arhivare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  
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1. Scopul procedurii operationale 

 

1.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate in 

instituirea unei proceduri metodologice care sa identifice etapele, mijloacele, resursele umane si 

departamentale necesare in prevenirea / stoparea fenomenului de abandon scolar la nivelul  

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila;  

 

1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

 

1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin 

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il 

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei.  

 

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar pe director, în luarea deciziei;  

 

1.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;  
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2. Domeniul  de  aplicare 

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;  

- Instituirea unei proceduri metodologice care sa identifice etapele, mijloacele, resursele umane 

si departamentale necesare in prevenirea / stoparea fenomenului abandonului scolar; 

2.2.  Delimitarea  explicită  a  activităţii  procedurate  în  cadrul  portofoliului  de  activităţi 

desfăşurate de entitatea publică;  

- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea tuturor comisiilor 

din cadrul unitatii;  

- Aceasta procedura se aplica la toate colectivele de elevi ale Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Brăila; 

2.3.  Listarea  principalelor activităţi  de care depinde şi/sau  care depind  de 

activitatea procedurată;  

a.  Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: 

1.  Personal didactic; 

2.  Conducere ;  

3.  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

4. Comisii dirigintilor; 

5. Comisia de disciplina  

b.  De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:  

1. Personal didactic ;  

2. Conducere ;  

3. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

4. Comisia de disciplina 
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3.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurale 

   

3.1. Reglementări internaţionale 

 

3.2. Legislaţie primară 

 Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

– anexa H.G. nr. 21/10.01.2007 

 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008 

 Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 – privind asigurarea calitatii; 

 

3.3. Legislaţia secundară 

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi şcolare; 

 

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitatii de invatamant 

 a. PDI 

 b. RI 

 c. hotărâri interne (CA, Consiliul profesoral, director, CEAC) 
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4.  Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 

 

 

 4.1.  Definiţii ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiţia si/sau daca este  cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura  Prezentarea în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 

lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor 

şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor  

2. PS ( Procedura de 

sistem ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităţii  

3. Compartiment  Compartiment/comisie 

4. Conducătorul 

compartimentului 

Director general / director / contabil şef/secretar şef/ şef comisie  

5. PO ( Procedura 

Operaţională ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii  

6. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 

aprobată şi difuzată 

7. Revizia în cadrul 

unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după 

caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate  

8. Absenteism scolar Reprezinta un tip de conduita evazionista stabila, permanenta a 

elevului (fuga de la scoala) ce reflecta o atitudine lipsita de respect, 

interes, motivatie si incredere in educatia scolara. 

9. Prevenirea 

absenteismului 

scolar 

Insumează totalitatea măsurilor, metodelor şi mijloacelor ce trebuie 

luate cu scopul întârzierii sau suprimarii posibilitatii de apariţie a 

fenomenului absenteismului scolar. 

10. Combaterea 

absenteismului 

scolar 

Insumează totalitatea măsurilor, metodelor şi mijloacelor ce trebuie luate 

cu scopul reducerii/ stoparii fenomenului absenteismului scolar existent. 
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 4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular  
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5. Descrierea procedurii operaţionale 

 

5.1. Dirigintele identifica un elev cu 10 absente nemotivate / semestru: 

DIRIGINTELE: 

1. Informeaza elevul cu privire la sanctiunea (conform ROFUIP si RI) ce deriva din 

nefrecventarea orelor  [1 pct scazut la purtare] 

2. Consiliaza elevul in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la aparitia absentelor  

- constientizarii situatiei de risc in care se afla si stabilirea unui acord verbal si a unor obiective 

pe termen scurt si mediu care sa sustina frecventarea cursurilor  

3.Comunica telefonic cu parintele pentru a: 

- aduce la cunostinta a situatiei copilului lui   [10 absente nemotivate corelate cu 1 punct 

scazut la purtare] 

- identifica cauzele, motivele, factorii ce au condus la aparitia absentelor  

- stabili de comun acord pasi educationali strategici care sa previna generalizarea acestei situatii 

4. Monitorizeaza comportamentul elevului si respectarea obiectivelor stabilite de comun 

acord  

5. Informeaza parintele cu privire la evolutia comportamentului elevului pe plan scolar 

 

5.2. Dirigintele constata ca elevul a recidivat la 20 absente nemotivate / 

semestru 

DIRIGINTELE 

1. Informeaza elevul cu privire la sanctiunea (conform ROFUIP si RI) ce deriva din 

nefrecventarea orelor [2 pcte scazute la purtare + retragerea bursei  -in cazul in care elevul 

este beneficiarul unei astfel de burse] 

2. Consiliaza elevul in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la cresterea numarului de absente 
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- constientizarii situatiei de risc in care se afla si stabilirii de comun acord a unor obiective si 

activitati educative care sa sustina frecventarea cursurilor 

- stabilirii unei sedinte psihopedagogice cu consilierul scolar 

3. Completeaza in dublu exemplar scrisoarea de avertizare / instiintare a parintelui privind 

frecventa scolara a elevului; 

 Un exemplar este depus la secretariat – in dosarul clasei; celalalt exemplar este trimis pe 

adresa parintelui. 

4. Contacteaza telefonic parintele si stabileste o intrevedere directa cu acesta in vederea: 

- aducerii la cunostinta a situatiei copilului lui  [20 absente nemotivate corelate cu 2 puncte 

scazute la purtare] 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la amplificarea fenomenului de 

absenteism   

- stabilirii de comun acord a unor obiective si masuri educationale care sa previna extinderea 

fenomenului 

- stabilirii unei sedinte psihopedagogice cu consilierul scolar 

5. Are o intrevedere directa cu consilierul psihopedagog in vederea sintetizarii intr-un PLAN 

EDUCATIONAL INTEGRAT obiectivele si masurile educationale ce au derivat din 

discutiile diriginte–parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev   

[OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in orele de dirigentie / in 

managementul clasei] 

6. Monitorizeaza in echipa cu consilierul scolar comportamentul elevului si respectarea 

obiectivelor si activitatilor stabilite de comun acord  

7. Informeaza parintele cu privire la evolutia comportamentului elevului pe plan scolar 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE 

 1.Are o intrevedere directa cu parintele in vederea: 

- constientizarii consecintelor prezente si a riscurilor viitoare ( legale, psihologice, sociale) ce 

deriva din sanctiunea primita de elev conform R.I. / ROFUIP   
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- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la cresterea fenomenului de 

absenteism   

- stabilirii de comun acord a unor obiective si masuri educationale care sa previna extinderea 

fenomenului 

2. Consiliaza elevul in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la cresterea numarului de absente 

- constientizarii situatiei de risc in care se afla si stabilirii de comun acord a unor obiective si 

activitati educative (implicarea in activitatile orelor de dirigentie / in activitatile de 

management al clasei) care sa sustina frecventarea cursurilor 

3. Are o intrevedere directa cu dirigintele in vederea sintetizarii intr-un PLAN 

EDUCATIONAL INTEGRAT obiectivele si masurile educationale ce au derivat din 

discutiile diriginte–parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev 

 [OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in orele de dirigentie / in 

managementul clasei] 

4. Monitorizeaza in echipa cu dirigintele comportamentul elevului si respectarea obiectivelor 

si activitatilor stabilite de comun acord  

5.3 Dirigintele constata ca elevul a recidivat la 30 absente nemotivate / 

semestru: 

 

DIRIGINTELE 

1. Informeaza elevul cu privire la sanctiunea (conform ROFUIP si RI) ce deriva din 

nefrecventarea orelor [3 pcte scazute la purtare] 

2. Se realizeaza o discutie cu elevul in prezenta RESPONSABILULUI COMISIEI DE 

DISCIPLINA in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la cresterea numarului de absente 
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- constientizarii situatiei de risc in care se afla si semnarea in dublu exemplar a unui 

ANGAJAMENT de: 

  *respectare a RI 

  *parcurgere a unui program de consiliere [ minim 2 sedinte cu consilierul psihopedagog + 

respectarea obiectivelor si  masurilor educationale stabilite de comun acord cu dirigintele / 

consilierul psihopedagog] 

 OBS: Un exemplar al angajamentului este pastrat de diriginte, celalalt este pastrat de 

consilierul psihopedagog 

3. Completeaza in dublu exemplar scrisoarea de avertizare / instiintare a parintelui privind 

frecventa scolara a elevului; 

    Un exemplar este depus la secretariat – in dosarul clasei; celalalt exemplar este trimis pe 

adresa parintelui. 

4. Contacteaza telefonic parintele si stabileste o intrevedere directa cu acesta in vederea: 

- aducerii la cunostinta a situatiei copilului lui  [30 absente nemotivate corelate cu 3 puncte 

scazute la purtare] 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la amplificarea fenomenului de 

absenteism   

- constientizarii situatiei de risc in care se afla copilul sau si semnarea in dublu exemplar a unui 

ANGAJAMENT de parcurgere a unui program de consiliere [ min. 2 sedinte cu consilierul 

psihopedagog + respectarea obiectivelor si masurilor educationale stabilite de comun acord cu 

dirigintele / consilierul psihopedagog];  

OBS: Un exemplar al angajamentului este pastrat de diriginte, celalalt este pastrat de consilierul 

psihopedagog 

 

5. Are o intrevedere directa cu consilierul psihopedagog in vederea sintetizarii intr-un 

PROGRAM  DE INTERVENTIE obiectivele si masurile educationale ce au derivat din 

discutiile diriginte–parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev   

[OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in activitatile de consiliere 

psihopedagogica / de management al clasei / de recuperare a materiei etc. ] 
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6. Monitorizeaza in echipa cu consilierul scolar comportamentul elevului si respectarea 

obiectivelor si activitatilor stabilite de comun acord  

 

7. Informeaza parintele cu privire la evolutia comportamentului elevului pe plan scolar 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE 

 1.Are o intrevedere directa cu parintele in vederea: 

- constientizarii consecintelor prezente si a riscurilor viitoare ( legale, psihologice, sociale etc.) 

ce deriva din sanctiunea primita de elev conform din R.I. si ROFUIP [3 puncte scazute la 

purtare]  

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la amplificarea fenomenului de 

absenteism   

- stabilirii de comun acord a unor obiective si masuri educationale integrate intr-un 

PROGRAM  DE INTERVENTIE care sa previna extinderea fenomenului 

2. Consiliaza elevul in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au dus la cresterea numarului de absente 

- constientizarii situatiei de risc in care se afla si stabilirii de comun acord a unor obiective si 

activitati educative integrate intr-un PROGRAM  DE INTERVENTIE care sa sustina 

frecventarea cursurilor 

3. Are o intrevedere directa cu dirigintele in vederea sintetizarii intr-un PROGRAM  DE 

INTERVENTIE obiectivele si masurile educationale ce au derivat din discutiile diriginte–

parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev 

 [OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in activitatile de consiliere 

psihopedagogica / de management al clasei / de recuperare a materiei etc. ] 

 

4. Monitorizeaza in echipa cu dirigintele comportamentul elevului si respectarea obiectivelor 

si activitatilor stabilite de comun acord  
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5.4. Dirigintele constata ca elevul a recidivat la 40 de absente nemotivate / 

semestru 

 

DIRIGINTELE 

1. Informeaza elevul cu privire la sanctiunea (conform ROFUIP si RI) ce deriva din 

nefrecventarea orelor [4 pcte scazute la purtare] 

2. Se realizeaza o discutie cu elevul in prezenta DIRECTORULUI / REPREZENTANT AL 

POLITIEI  in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la cresterea numarului de absente 

- constientizarii situatiei de risc in care se afla si semnarea in dublu exemplar a unui 

ANGAJAMENT FINAL de:  *respectare a RI  &  *parcurgere a unui program de consiliere [ 

minim 2 sedinte cu consilierul psihopedagog + respectarea obiectivelor si  masurilor 

educationale stabilite de comun acord cu dirigintele / consilierul psihopedagog] 

 OBS: Un exemplar al angajamentului este pastrat de diriginte, celalalt este pastrat de 

consilierul psihopedagog 

3. Completeaza in dublu exemplar scrisoarea de avertizare / instiintare a parintelui privind 

frecventa scolara a elevului; 

    Un exemplar este depus la secretariat – in dosarul clasei; celalalt exemplar este trimis pe 

adresa parintelui. 

4. Contacteaza telefonic parintele si stabileste o intrevedere directa cu acesta, in prezenta 

DIRECTORULUI / REPREZENTANT AL POLITIEI in vederea: 

- aducerii la cunostinta a situatiei copilului lui  [40 absente nemotivate corelate cu 4-6 puncte 

scazute la purtare] 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au dus la amplificarea fenomenului de 

absenteism   

- constientizarii situatiei de risc in care se afla copilul sau si semnarea in dublu exemplar a unui 

ANGAJAMENT FINAL de parcurgere a unui program de consiliere [ min. 2 sedinte cu 

consilierul psihopedagog + respectarea obiectivelor si masurilor educationale stabilite de 

comun acord cu dirigintele / consilierul psihopedagog];  
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OBS: Un exemplar al angajamentului este pastrat de diriginte, celalalt este pastrat de consilierul 

psihopedagog 

 

5. Are o intrevedere directa cu consilierul psihopedagog in vederea sintetizarii intr-un 

PROGRAM  DE CONSILIERE obiectivele si masurile educationale ce au derivat din 

discutiile diriginte–parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev   

[OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in activitatile de consiliere 

psihopedagogica / de management al clasei / de recuperare a materiei etc. ] 

 

6. Monitorizeaza in echipa cu consilierul scolar comportamentul elevului si respectarea 

obiectivelor si activitatilor stabilite de comun acord  

 

7. Informeaza parintele cu privire la evolutia comportamentului elevului pe plan scolar 

 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE 

 1.Are o intrevedere directa cu parintele in vederea: 

- constientizarii consecintelor prezente si a riscurilor viitoare ( legale - REPETENTIA, 

psihologice, sociale etc.) ce deriva din sanctiunea primita de elev conform din R.I. si ROFUIP 

[4-5 puncte scazute la purtare]  

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au condus la amplificarea fenomenului de 

absenteism   

- stabilirii de comun acord a unor obiective si masuri educationale integrate intr-un  

PROGRAM  DE INTERVENTIE care sa previna extinderea fenomenului 

2. Consiliaza elevul in vederea: 

- identificarii cauzelor, motivelor, factorilor ce au dus la cresterea numarului de absente 
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- constientizarii situatiei de risc in care se afla si stabilirii de comun acord a unor obiective si 

activitati educative integrate intr-un PROGRAM  DE INTERVENTIE care sa sustina 

frecventarea cursurilor 

3. Are o intrevedere directa cu dirigintele in vederea sintetizarii intr-un PROGRAM  DE 

CONSILIERE obiectivele si masurile educationale ce au derivat din discutiile diriginte–

parinte, diriginte-elev, consilier scolar-parinte, consilier scolar-elev 

 [OBS: Masurile educative axate pe elev vor viza implicarea lui in activitatile de consiliere 

psihopedagogica / de management al clasei / de recuperare a materiei etc. ] 

4. Monitorizeaza in echipa cu dirigintele comportamentul elevului si respectarea obiectivelor 

si activitatilor stabilite de comun acord  

 

 

 

 



 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

Ediţia I 

 

PREVENIREA ȘI REDUCEREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR 

Revizia 0 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRĂILA 

Exemplar nr. 1 

Cod : P.O. 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 5- DIRIGINTELE constata ca elevul a recidivat la  mai mult 40 absente nemotivate / semestru 

 

DACA 

SE CONSTATA CA MAI 

EXISTA SANSA CA MEDIA 

GENERALA  

LA PURTARE A ELEVULUI  

SA FIE PESTE 6,00, 

 

SE REIA ETAPA 4 

SE CONSTATA CA NU MAI EXISTA 

SANSA CA MEDIA GENERALA  

LA PURTARE A ELEVULUI  

SA FIE PESTE 6,00, 

ELEVUL ESTE DECLARAT 

REPETENT.  

SE INTOCMESTE DOCUMENTATIA 

AFERENTA ACESTEI SITUATII 

LEGALE SI SE PARCURG PASII 

PROCEDURALI PREVAZUTI IN 

ROFUIP STOP 
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6. Responsabilităţi 

1. Responsabilitati legate de prevenirea absenteismului scolar 

1.1. CADRU DIDACTIC 

- notarea riguroasă a absentelor la fiecare oră de curs 

- menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă 

afectivă pentru toţi elevii 

- metode de predare – învăţare atractive 

- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul 

- sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota 

să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

- Comunicare eficienta, asertiva - evitarea etichetarii elevilor, critica constructiva, focalizarea 

pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

 

1.2. RESPONSABIL COMISIA DIRIGINTILOR 

- Coordonarea activitatii dirigintilor si implementarea de programe si activitati educative care 

sa conduca la: 

 creşterea calităţii MANAGEMENTULUI CLASELOR DE ELEVI,  

 creşterea calităţii activităţilor educative desfăşurate  in cadrul ORELOR DE CONSILIERE 

SI ORIENTARE 

 creşterea calităţii relaţiilor de tip UNITATE-FAMILIE, PERSONALUL ŞCOLII-ELEV, 

ELEV-ELEV, ELEV-PĂRINTE 

 

1.3. COORDONATOR CU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE 

- coordonarea comisiilor educative ale scolii corelate prevenirii / combaterii 

absenteismului scolar  

- iniţierea, organizarea, desfăşurarea si coordonarea activităţilorextraşcolare 

OBS: Arii de interventie educationala, corelate cresterii / descresterii fenomenul absenteismului 

scolar: 

 MEDIUL FAMILIAL 
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 MEDIUL CULTURAL  

 MEDIUL ECONOMIC 

 MEDIUL SCOLAR  

 COMPORTAMENT CIVIC (ecologie, voluntariat etc.) 

 LOISIR (TIMP LIBER, HOBBY-URI) 

 STIL DE VIATA SANATOS & SPORT 

 

2. Responsabilitati legate de prevenirea / combaterea absenteismului scolar 

 

2.1. DIRECTOR 

- Sprijinirea si coordonarea resursei umane si organizatorice (comisii) ale scolii, 

responsabile cu stabilirea si implementarea directiilor strategice privind prevenirea 

si combaterea absenteismului scolar  

- Evaluarea eficientei activităţii resursei umane / comisiilor educative responsabile cu 

implementarea strategiilor de prevenire/ combatere a absenteismului scolar si 

propunerea de noi directii strategice educative (integrate in planurile managerial ale 

scolii) 

 

2.2. DIRIGINTE  

- prelucrarea la inceput de an scolar (si ori de cate ori este necesar) a regulamentului şcolar 

la clase si în şedinţele cu părinţii; 

- monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor 

- informarea lunara (telefonica / directa) a parintilor elevilor privind situatia scolara a copiilor 

lor 

- lectorate cu părinţii (2 pe semestru) care sa abordeze si problematica absenteismului 

- respectarea normelor din ROFUIP si RI privind motivarea absentelor si 

sanctionarea/recompensarea elevilor in raport cu comportamentul civic adoptat de acestia 

- diversificarea activitatilor educative din cadrul orelor de consiliere si orientare 

- implicarea elevilor in activitatile extracurriculare ale scolii (minim 1 activitate/ luna) 
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- inregistrarea elevilor cu risc de absenteism si luarea de masuri educative in colaborare cu 

diversi agenti educationali (parinte, consilier psihopedagog, responsabil comisia 

dirigintilor, director, politia, Protectia Copilului etc.) 

 

2.3. CONSILIER PSIHOPEDAGOG 

- realizarea unei baze de date cu elevii care prezinta risc scolar prin prisma fenomenului 

absenteismului scolar 

- întâlniri periodice cu dirigintii claselor pentru a identifica si raspunde corespunzator 

nevoilor didactice ale acestora 

- întâlniri periodice cu colectivele de elevi ale scolii, pe diferite tematici solicitate / 

problematica absenteismului scolar 

- derularea de programe de consiliere individuala / de grup a elevilor cu risc / absenteism 

scolar, corelate nevoilor individualizate ale acestora 

- derularea de programe de consiliere individuala / de grup a părinţilor elevilor cu  risc / 

absenteism scolar 

- colaborare cu toate comisiile educative ale scolii si autorităţile comunităţii locale (poliţia de 

proximitate, jandarmeria, alte asociaţii şi ONG – uri) in cadrul proiectelor educative 

derulate 

OBS: Arii de interventie educationala, corelate cresterii / si descresterii fenomenul 

absenteismului scolar: 

 CUNOASTERE/ DEZVOLTARE PERSONALA 

 OPTIMIZARE ABILITATI DE COMUNICARE, SOCIALE SI CIVICE 

 OPTIMIZARE PERFORMANTA SCOLARA 

 STIL DE VIATA SANATOS 

 PLANIFICAREA CARIERII 
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2.4. RESPONSABIL COMISIA DE DISCIPLINA 

- Oferă consultanţă diriginţilor în vederea respectării şi aplicării regulamentului intern al 

unitatii scolare  

- Coordonează activităţile de prevenire / combatere a situaţiilor de absenteism ce implica 

colaborarea cu poliţia de proximitate şi alte organe abilitate 

Se implică alaturi de diriginte/ consilierul psihopedagog /comisiile educative în stabilirea şi 

implementarea măsurilor ameliorative. 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

 

Nr. 

crt. 

Ediție Data 

ediției 

Rev. Data 

reviziei 

Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătotului 

compartimentului 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Data 

din PO 

- - - Actualizare OSGG 

Nr. 600 / 2018 

privind aprobarea 

Codului Controlului 

Intern 
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Conducător 

compartiment 

Nume și prenume 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz 

nefavorabil 

Semnătura Data 

Semnătura Data Observații 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

 

Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

Denumirea 

anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

ex. 

 

Difuzare 

Arhivare  

Alte 

elemente  

loc 

 

perioadă 

------ Copertă ---------- 

 

------- 1 Comisie  Arhivă  Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 
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11. Cuprins 

Nr. Componentei 

în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Coperta   

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

5 Scopul procedurii operaţionale                            

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale            

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii 

operaţionale               

 

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura 

operaţională     

 

9 Descrierea procedurii operaţionale                        

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

11 Formular evidență modificări  

12 Formular analiză procedură  

13 Lista de difuzare a procedurii  

14 Anexe, înregistrări, arhivări                             

15 Cuprins  

 




