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RAPORTUL SEMESTRIAL AL COMISIEI  PRIVIND  

 FRECVENȚA ELEVILOR, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

2018-2019 

 

 

 Comisia privind  frecvența elevilor este formata din opt membri si un președinte desemnati de 

catre consiliul de administratie în urma propunerilor facute în consiliul profesoral, astfel: 

Președinte:- prof. Mihai Ionela-Angela 

Membrii:   - prof. Sin Carme 

                  -prof. Becsky Hajnalka 

       -prof. Szabo ildiko Erzsebet 

 

Comisia privind frecvența elevilor are urmatoarele atributii, aprobate de către consiliul de 

administratie: 

1. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele primare; 

2. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele gimnaziale; 

3. Monitorizarea frecventei prescolarilor din grupele de grădință; 

4. Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; 

5. Monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar; 

6. Colaborarea cu dirigintii şi învatatorii pentru realizarea unei bune monitorizari; 

7. Realizarea unor informări lunare privind ritmicitatea calitatea frecventei elevilor, prezentate 

conducerii şcolii ;( existența unui registru de consemnare lunară a numărului de absențe pe clasă, 

dintre care,-motivate/ nemotivate) 

8. Realizarea unor rapoarte semestriale / anuale  calitatea frecvenței elevilor la nivelul şcolii. 
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S-a intocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât și semestrial, conform căruia 

membrii comisiei isi desfașoară activitatea. 

Membrii comisiei au avut în vedere cunoasterea si respectarea de către cadrele didactice din 

școală a notării absențelor în catalog și a motivării acestora pe baza dovezilor necesare ( 3 zile-

motivare din partea părinților, sau scutire medicală în caz de boală) ; 

Intocmirea si prezentarea unei informari lunare ca urmare a verificarii cataloagelor 

scolare, in vederea observarii notarii  absențelor elevilor, a determinat o analiza a modului cum se 

realizează notarea absențelor elevilor si dacă sunt respectate prevederile regulamentului școlar. 

Verificarea cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte: 

1. Verificarea prin sondaj săptămânal a notării absențelor în catalog; 

2. Verificarea lunară a documentelor pe baza cărora a fost realizată motivarea absențelor; 

S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invătământ notarea  absențelor în catalog s-a 

realizat în conformitate cu ROFUIP. De asemenea motivarea absențelor a fost realizată pe baza 

documentelor doveditoare, acestea însemnând 3 zile din partea părinților, sau scutire medical vizată de 

Cabinetul  medical școlar. 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cunoasterea de catre cadrele didactice din 

scoală a capitolului” Frecvența elevilor” din 

R.O.F.U.I.P. 

Majoritatea cadrelor didactice din școală 

realizează notarea în catalog a  absențelor 

elevilor. 

Existența unei comunicări intre 

profesori –elevi – părinți, cu privire la 

frecvența elevilor la școală. 

Aducerea la cunoștință la timp(efectuarea a 

10 absențe nemotivate) a părinților elevilor 

respectivi. 

 

Există elevi care înregistrează absențe nemotivate la 

cursuri, realizate fără știrea părinților sau fără să aibă 

motivare medicală. 

Există părinți care rețin copiii de la cursuri pentru a 

avea grijă de frații mai mici, sau alte motive 

neîntemeiate. 

 

AMENINTARI OPORTUNITATI 

- Scade interesul unor elevi din familii 

dezorganizate   pentru frecventarea școlii. 

 

- Lipsa unei participări active a elevilor care 

înregistrează absențe în timpul orelor de curs. 

„ Fuga de la ore” izolate, fără aprobarea 

dirigintelui sau a profesorului, atunci când 

elevii nu sunt pregătiți. 

-Obtinerea unor rezultate bune la 

majoritatea disciplinele de invatamant, 

evidentiate intr-un numar mic de corigenti 

si in participari la olimpiadele scolare 

-Atragerea elevilor in cercuri de 

specialitate 

-Antrenarea elevilor in diferite concursuri 

scolare, olimpiade 

-Efectuare unei pregatiri suplimentare in 
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vederea diminuarii decalajului dintre elevi. 

Consilierea elevilor care înregistrează absențe 

nemotivate , chiar și a părinților acestora. 

Antrenarea elevilor care înregistrează întârzieri la 

învățătură în activități de integrare socio-afectivă. 

 

 S-a întocmit o statistică a absențelor înregistrată în documente școlare(registru de frecvență). 

 

De la inceputul anului  şcolar membrii comisiei şi-au propus abordarea unui demers realist, 

pragmatic  cu scopul clar de a reduce absenteismul in rândul elevilor şcolii. 

S-a avut in vedere încă de la inceputul anului şcolar identificarea cauzelor şi alegerea acelor 

strategii care să conducǎ la ameliorarea tendinţelor de absenteism în rândul elevilor. 

            Învățătorii și diriginții au identificat urmatoarele cauze ale absenteismului: 

   - conditii socio-economice precare; 

   - atitudine parentală de indiferenţǎ faţǎ de învăţǎtură;( părinți plecați în străinătate, copii 

aflați în grija bunicilor care și-au pierdut autoritatea, familii monoparentale sau dezmembrate) 

   - sentimentul de frustrare faţǎ de condiţiile de precaritate în care trǎiesc. 

S-a derulat Programul de prevenire a absenteismului școlar  la nivel gimnazial. S-a aplicat un 

chestionar pentru identificarea cauzelor care pot determina absenteismul școlar în colaborare cu 

diriginții. Grupul țintă au fost elevii clasei  și a VIII-a , clase alese aleatoriu.  

Chestionarul a enumerat 4 cauze posibile ale absenteismului. În urma centralizării, au fost 

identificate următoarele cauze: 

                                                                          -programe școlare încărcate; 

                                                                          -supraîncărcarea oarului; 

                                                                          -probleme particulare. 

                                                                          - dezinteresul pentru școală; 

De asemenea, au fost desfășurate activități de consiliere de grup/proiecte educative la clase tot 

in colaborare cu profesorii diriginți/ învățători/, cu următoarele teme: 

- La învățământul gimnazial- ,,Cine sunt eu?”, ,,Mai bine dăruiești decât să lovești”, ,,Stop 

bullyng!”, ,,Cum relaționăm cu colegii?”, „ Sunt PIETOM”(activitate în colaborare cu 

Poliția), Proiectul „Mesagerii jucăuși”,etc. activități interesante în Școala Altfel; 

 Obiectivele acestor activități au fost identificarea, dezvoltarea și exersarea propriilor resurse în 

vederea adaptării la cerințele școlare și conștientizarea beneficiilor în urma participării alături de 

colegi la activitățile educative. 

 Profesorul itinerant Sas Mariana a desfășurat activități suplimentare cu elevii care întâmpină 

dificultăți la învățătură.  

            Profesorul consilier Orban Ioan a realizat activități de consiliere cu elevii cu abateri 

comportamentale. 

 În cadrul consilierii individuale in cabinet, elevilor și părinților li s-au prezentat consecințele 

absenteismului. 
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 Diriginții au efectuat deplasări la domiciliul elevilor, pentru a identifica problemele sau a 

înștiința părinții despre situația absențelor sau la învățătură. 

 

  Măsurile propuse pentru anul scolar 2019-2020 sunt: 

 antrenarea mai atenta a elevilor cu tendinte de absenteism in cadrul lectiilor si in proiecte 

cultural-educative; 

 folosirea metodelor activ-participative; 

 incurajarea elevilor cu tendinte de absenteism in a se implica activ in desfasurarea 

activitatilor extracurriculare; 

 consilierea acestora pe teme dupa caz; 

 vizite la domiciliu; 

 consilierea părinților copiilor cu tendinţe de absenteism; 

 înștiințarea părinţilor în legătură cu numărul de absenţe; 

 utilizarea avertismentelor ca forma de atenţionare a elevilor. 

 

                                                          Întocmit de membrii comisiei, 

 

                                                        prof Mihai Ionela 

                                                        prof. Sin Carmen 

                                                        prof. Becsky Hajnalka 

                                                        prof. Szabo Ildiko Erzsebet 


