ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE SILAȘI”
Piața Libertății, Nr. 19,
Cod poştal 425100, Beclean, Bistrița-Năsăud, România
Tel: +40(263)343 129; Fax: +40(263)343 734.
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com
http://www.scoalagrigoresilasi.ro

Nr. 703 / 09.03.2018

RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRTUL I, an şcolar 2017 – 2018

COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI
ABANDONULUI ȘCOLAR

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
- reducerea numărului de absențe nemotivate, implicit a abandonului școlar
- implicarea tutror cadrelor didactice în prevenirea abandonului școlar

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)
Benefice atingerii obiectivelor
Sursă internă PUNCTE TARI
(organizația)
- reducerea numărului de absențe
nemotivate
- participarea unui număr mare de
elevi la activitățile organizate de
comisie

Pun în pericol atingerea obiectivelor
PUNCTE SLABE
- elevii cu probleme, nu participă la
toate activitățile organizate de
comisia
pentru
frecvență,
combaterea
absenteismului
și
abandonului școlar

Sursă externă OPORTUNITĂȚI
(mediul extern) - dirijarea și stimularea elevilor în
formarea unor atitudini pozitive
referitoare la impactul prezenței la
ore, asupra rezultatelor școlare

AMENINȚĂRI
- diminuarea interesului față de
școală din cauza inaccesibilității
cerințelor programei școlare
- numărului de elevi care provin din
familii dezorganizate este în creștere

Obiectivele următite în SEM I, anul școlar 2017/2018 au fost :
1. Realizarea de activități privind conștientizarea consecințelor absenteismului școlar
2. Promovarea unor oferte de activități alternative
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.
1

Denumirea
Aspecte pozitive
Aspecte care pot fi îmbunătățite
activitatii
Consecințele
- interesul crescut al elevilor în - o prezență mai mare la actvitățile
abandonului școlar, ceea ce privește sancțiunile organizate în colaborare cu organele
din
perspective juridice
de poliție
juridice

2

Factori
de
risc,
privind
abandonul
școlar
Familia creștină

3

- film educativ, prezentare power
point prezentat în colaborare cu
psihologul Orban Ioan
- numărul mare de elevi
participanți la activitate
- impactul pozitiv asupra elevilor

- legătura dintre familiile elevilor și
psihologul școlar
- colaborarea:
școală

părinți-Biserică-

Propuneri de îmbunătățire
Nr.
Crt.
1

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

Legătura cu factorii responsabili: părinți, diriginți, * problema învoirii elevilor de la
director educativ
cursuri
2
O mai bună cunoaștere al R.O.I.

* modalitățile legate de sancționarea
elevilor

Aspecte legate de cauzele abandonului școlar

* o mai bună cunoaștere a mediului
familial din care provin elevii cu
probleme de absenteism școlar

3



Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:

Activitățile au fost sprijinite de Poliția oraș Beclean, prin reprezentanții, Cherecheș Andrei,
Pop Horia și Biserica Ortodoxă locală, prin reprezentanții: preot Alin Pop, preot Dragoș
Cristian
Responsabil comisie,
Sin Carmen

