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SCOPUL 

 Procedura stabileşte modalităţile de motivare a absenţelor elevilor colegiului. 
 
 OBIECTUL 
 Procedura se aplică tuturor elevilor, profesorilor şi părinţilor elevilor colegiului. 
 

RESPONSABILITĂŢI 
 Responsabili de procedură:  
             - directorul unităţii 
             - diriginţii au următoarele obligaţii: 

a) să prezinte la sfârşitul fiecărei luni numărul total de absenţe motivate şi nemotivate pe 
clasă conform formularului tip din anexă (Anexa 7); 

b) să vegheze la respectarea prezentei proceduri cu referire la cele 8 cereri/an; 
c) să prezinte la sfârşitul fiecărui semestru sau la o verificare periodică actele justificative 

în baza cărora a realizat motivarea absenţelor organizate într-un dosar pentru fiecare 
elev în parte 

 - comisia de monitorizare a absenţelor este responsabilă pentru aplicarea prezentei proceduri. 
 

CAZURI DE MOTIVĂRI:  
A. Medicale 
B. Cereri de la părinţi 
C. Întârzieri la prima oră 
D. Învoiri de 1 – 2 ore 
E. Medicale în situaţii excepţionale 
F. Pentru olimpiade, concursuri, activităţi educative, culturale, sportive sau stare nefavorabilă 

a vremii. 
 
CAZUL A 
 

1. Părintele/ tutorele legal prezintă la cabinetul medical şcolar scutirea (de la medical de families au de la o 
unitate medicală) pentru înregistrare şi vizare. 

2. Părintele/ tutorele legal prezintă dirigintelui adeverinţa vizată. 
3. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
4. Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative 

pentru absenţele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului, după 
ce aceste acte au primit viza cabinetului şcolar. Nerespectarea termenului menţionat mai sus 
atrage de regulă declararea absenţelor ca  nemotivate. 

5. Dirigintele păstrează adeverinţa în dosarul cu motivări. 
6. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 
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CAZUL  B 
 
      Prin ROI se poate acorda o astfel de învoire maxim 8 zile pe an (de regulă, 4 zile pe semestrul I şi 4 
zile pe semestrul al II-lea) 

1. Părintele/ tutorele legal completează şi semnează cererea de învoire a copilului (Anexa 1). 
2. Părintele/ tutorele legal prezintă cererea directorului/ directorului adjunct al unităţii şcolare. 
3. Directorul/ directorul adjunct vizează cererea şi o înregistrează în formularul tip (Anexa 2). 
4. Directorul/ directorul adjunct dă cererea dirigintelui. 
5. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
6. Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative 

pentru absenţele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului, după 
ce aceste acte au primit viza directorului/ directorului adjunct. Nerespectarea termenului 
menţionat mai sus atrage de regulă declararea absenţelor ca  nemotivate. 

7. Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări. 
8. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 

 
CAZUL  C 
 

 Se consideră întârziere absenţa elevului cel mult 10 minute de la prima oră de curs. 
1. Părintele/ tutorele legal / dirigintele prezintă cererea (Anexa 3) la secretariat. 
2. La sfârşitul zilei, cererile ajung la dna Rădulescu Venera. 
3. Doamna Rădulescu Venera verifică în orarul pe clase dacă întârzierea este la prima oră şi vizează 

cererea. 
4. Cererea ajunge la diriginte. 
5. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
6. Termenul de prezentare a cererilor este de 7 zile de la reluarea activităţii elevului. Nerespectarea 

termenului menţionat mai sus atrage de regulă declararea absenţelor ca  nemotivate. 
7. Dirigintele înregistrează cererea într-un document anexat la dosarul cu scutiri (Anexa 4). 
8. Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări. 
9. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 
 

CAZUL  D 
 

1. În situaţii deosebite, părintele/ tutorele legal poate solicita, în scris, învoirea elevului la 1 – 2 
ore de curs. (Anexa 5) 

2. În cazul elevilor minori, părintele/ tutorele legal se obligă în cererea adresată dirigintelui, că va 
prelua minorul din incinta şcolii. 

3. Dirigintele aprobă şi vizează cererea. 
4. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
5. Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări. 
6. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 
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CAZUL  E 
 

                  Se aplică atunci când elevului i se face rău pe parcursul orelor. 
1. Elevul se prezintă la cabinetul medical din incinta colegiului. 

 
2. Medicul/ asistenta medicală recomandă trimiterea acasă sau la medicul de familie. 
3. Medicul/ asistenta medicală eliberează un formular de înştiinţare a dirigintelui, cu data şi ora 

plecării elevului (Anexa 6) 
4. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
5. Dirigintele păstrează recomandarea în dosarul cu motivări. 
6. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 

 
CAZUL  F 
 

1. Profesorul coordonator/ dirigintele întocmeşte lista cu elevii, precizând numele şi prenumele 
elevului, data, ora (intervalul orar) sau ruta de navetă. 

2. Profesorul coordonator/ dirigintele înaintează lista către directorul/ directorul adjunct al 
unităţii şcolare. 

3. Directorul/ directorul adjunct vizează lista. 
4. Dirigintele motivează absenţele în catalog. 
5. Dirigintele păstrează aceste liste în dosarul cu motivări. 
6. Este interzis altui cadru didactic să motiveze absenţe, cu excepţia dirigintelui. 

 
 

Motivarea absenţelor  fără documente justificative constituie abatere disciplinară şi se va 
reflecta în fişa de evaluare anuală a cadrului didactic, respectiv în calificativul anual. 

 
Prezenta procedură va fi adusă la cunoştinţa cadrelor didactice în cadrul Consiliului Profesoral, 
elevilor de la clasă în cadrul orelor de dirigenţie, părinţilor acestora în cadrul şedinţelor cu 
părinţii. 
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