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Lista de difuzare Ia elul ità aman

I)ocumente de referinfà:
' Regulamentul'de organrzare çi funclionare a unitàgilor de învâ1àmânt preuniversitar;
. Regulamentul de ordine interioarà;
' Lege a nr .87 /13 .04 .2006 privind as igurarea calitàtrii în educafie;
' Standardele ARACIP privind evaluarea unità1ilor de:învà{àmânt preuniversitar
' O.M. nr. 555512011, privind Regulamentul de organrzare çi funclionare a Centrului

de Resurse çi Asisten!à educalional#Centrului Judetean de Asisûen{à
Psihopedagogicà;

' HG 53612011 privind organrzarea çi funclionarea Ministerului Educafiei, Cercetàrii,
Tineretului çi Sportului

Definifii:

Abandon çcolar: Abandonul çcolar este o "formd de manifestare a devianlei

çcolare alàturi de copiat, -fuga de Ia çcoalà, absenteismul çcolar, vandalismul çcolar,
violenla îr1 çcoala. Devianyn çcolarà include totalitatea conduitelor care se abat de la

narmele si valorile ce reglementeaza rol-statusul de scolar, aceste norrne çi valori sunt

stafilate în regulamentele çcolare Çi în cele de ordine interioarà.

Abandonul çcolar este privit ca o retragere conçtientà a elevului din sistemul

social çcolar ca urma,re a pierderii interesului sau motivaçiei pentru învàçare {i a

angaidrii în actività1i exterioare învdyàrii sau ca urmare a lipsei de resurse economice

pentru continuarea çcolarizàrii. -

Generalitàfi
Scopul acestei proceduri este de a defini mijloacele prin care se poate diminua

absenteismul çcolar çi de combatere a abandonului çcolar.
Se aplicà tuturor elevilor din judeçul Vaslui.

Activitàfi specifice
l. Invà!àtorul/dirigintele are obligafia de a înçtiinla telefonic sau în scris, pàrinlii

elevului cu privire la numàruI de absenfe sau abaterile comportamentale.
2. Conducerea unitàtii de invàtàmânt inform eazâ autoritàtile locale (Primàrie,

I e o l re nrv unr r ûe rnv t :
Exemplar

Nr. Destinatar document Data difuzàrii
Semnàtura de

primire
I Consiliul de administratie 05.05.2016
I Director
I Profesor consilier scolar/Consilier

educativ
I Comisia privind combaterea

absenteismului çi a abandonului scolar

2lt3



asistent social din primàrie, Direcfia Generalà de Asistenlà Socialà çi Protecfia
Copilului, alte institulii abilitate) cu privire la situafiile de risc de abandon
çcolar sau abandon çcolar apârute la nivelul unitàçii de învàfàmânt.

3. Dupà c€tz, consilierul çcolar face recomandàri pentru evaluàri de specialitate.

4. Invàfàtorul/dirigintele acordà sprrjin elevului aflat in situaçie de risc de

abandon çcolar prin vrzite la domiciliul acestuia(consemnate în procese

verbale), consilierea familiei elevului, activitàçi cu grupul/clasa din care face

parte elevul aflat în risc de abandon çcolar.

5. Invà!àtoru1/dirigintele/directorul monitorizeazâ comportamentul elevului çi

evolulia acestuia pe timpul programului çcolar çi în timpul activitàlilor

extraçcolare.

Responsabilitàfi
. Conducerea unitàçii de învàtàmânt -monitoizeazà çi impl ementeazâ
o Consilierul educativ - monitorizeazâ çi implementeazâ
o Profesoul consilier çcolar - implementeazâ
. Profesorii dirigintri - implementeazâ
. ÎnvàtàtoriiÆrofesorii - implem enteazâ
o Consiliul elevilor - implementeazâ,
. Personalul auxiliar - implementeazâ
o Pàrintii - implementeazâ

Pasi în realizarca nortofoliului elevului aflat în situatie dp risc de abandon scolar
sau de abandon fcolar

1. Identificarea elevilor care prezintà risc de absenteism çcolar çi abandon çcolar prin
intermediul dirigintilor dupà numàrul de absenle înregistrate în catalo g, utihzând Anexa I

2. Înçtint:rreaîn scris a pàrinlilor elevilor care au înregistrat un numàr mai mare de 20
de absente nemotivate.

3. Discutii pàrinte - elev - diriginte pentru identificarea cauzelor absenteismului,
con s emn"" li'ïiiJiJ;là",,u,,.,;

o starea materialà precarà a familiei
. starea sànàtà1ii copilului

: 3;â+iï,:l:,,;i[iîiî"#,1J ri":kune incap aci,a,eaacesruia
de a urma studiile
folosirea copiilor la treburile gospodàreçti de càtre proprii pàrin1i
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neconcordanta între aptitudini çi interesul elevilor pentru profilul çcolii,
alte situaçii.

4 Colaborarea diriginte - elev - liderul clasei pentru a constata integrarea elevului în
colectivul clasei.

5.Yrzite la domibiliul elevului çi conseîrnareaacestora în procese verbale.
6. Atribuirea elevului de responsabilità1i çi sarcini minimale de lucru la fiecare

disciplinà pentru a fi motivat sà frecventeze çcoala.
7. Sprijinirea elevilor care an prezentat probleme de absenteism de càtre profesorii

care predau la clasà, de càtre diriginli çi liderul clasei.
8. Antrenarea elevilor în activitàli educative çi extracurriculare ale çcolii.
9. Monitorizarea elevilor aflalr în risc de abandon çcolar sau abandon çcolar

utilizand Anexa 2
10. În cazul în care refuzâ sà ràspundà pozitiv màsurilor de sprrjinire este necesarà

aplicarea unor màsuri gradate pentru sanclionarea acestora conform Regulamentului
Intern. .i

Confinutul portofoliului fiecàrui elev aflat în risc de abandon scolar:

- 
Fiçu elevului aflat în situaçie majorà de risc de abandon çcolar(Anexa l)

- Inçtintarea în scris a pàrinlilor elevilor care au înregistrat un numàr mai mare de
20 de absenfe nemotivate.

- Procese verbale r-ncheiate în urma discu{iilor pàrinte - elev - diriginte pentru
i dentific aî ea cauzelor ab senteismu lu i

- Procese verbale încheiate în urma vizitelor la domiciliul elevului
- Fiçe cu responsabilitàçi çi sarcini minimale de lucru la fiecare disciplinà pentru a

fi motivat sà frecventeze çcoala
- Fiça-de monitorizarc a copilului aflat în risc de abandon çcolar(Anexa 2)
- Regulamentul intern çi solutii propuse pentru diminuarea riscului de abandon

çcolar stabilite de învàfàtor/diriginte/conducerea unitàçii de învà!àmânt.

Efectul scontat
Efectul acestei proceduri este creçterea ratei de retenlie.

DISPOZryII FINALE

- Procedura va avea caracter obligdtoriu în toate unitàçile de învàTàmânt din judetul
Vaslui
- Actuala procedurà va fi revizuità în cazul în care apar modificàri organi zatoice sau alte
reglementàri cu caracter general sau intern care fac obiectul acestei proceduri.
-Aceastà procedurà se aplicà începând cu data de 05.05 .2016
- Prezenta procedurà cuprinde çi o listà cu propuneri de activitàçi de prevenlie çi
intervenfie (21activitàçi) ce pot fr reahzate cu elevii.
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Anexa I
I

$COALA:. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .Local i tatea Judeful
Invà!àtor/profesor dirigrrte :

Fr$A ELEV[ILUT AX'LAT N STTUATm MAJORÀ DE RrSC DE ABA]\IDON
scoLAR

A. DATE GENI-ERALE DESPRE ELEV

NUME:... .
CLASA:

TIPUL DE CIIRS PE CARE ÎT TNBCVENTEAZÀ:
I. zi;2. frecven!à redusà; 3. a doua çansà (và rugdm sd încercuili cfra corespunzdtoare)

vÂnsra: ... ...

LOCALITATEA DE DOMICILru AL PARINJILOR:

În aceeaçi localitate cu unitatea çcolarà?
1.  Da 2.  Nu

LOCALITATEA DE DOMICILU AL ELEVULUI::
. ' . . . . ' . . . . . . . . ^ . . . . , . . . . . . .

In aceeaçi locattate cu unitatea çcolarà ?
1.  Da 2.  Nu

REZULTATELE $COLARE ÎN aWU- $COLAR PRECEDENT:
(Vd rugdm sù calculali media notelor / a calificativelor elewtlui în anul çcolar precedent. Pentru elevii
aflali în situalie de repetenlie se va trece media notelor / a calificativelor oblinute çi se va înscrie în clar
,,KEPETENT")

MVELUL DE EDUCATE AL PARINTILOR
(Vd rugdm sd încercuili cfra corespunzdtoare ultimului nivel de educaçie absolvit de mama, respectiv de
tatdl elevului.). '

a) MAMA: l. Fàrà çcoalà; 2. Primar; 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. $coalà profesionalà; 6,
$coalà postlicealà; 7. Învà{àmânt zupenor

b) TATA: 1. Fàrà çcoalà; 2.Prtna4 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. $coalà profesionalâ', 6. $coalà
postlicealà; 7 . Învàf àmânt superior

NUMARUL FRATILOzuSURORILOR ELEVULUI: . ... ..
l. din care numàruIfratilor/zurorilor mar mrci ca vârstà decât elevul:
2. din care numàrulfra{ilor/zurorilor locuiesc împreunà cu elevul.

B. DATE GEI\I-ERALE DESPRE CONDITIILE DE VIATÀ ALE ELEVT]LUI
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(Vd rugdm sd încercuili rdspunsul corespunzdtor situaliei elevului pentru care completali aceastd fiçd. În
cazul în care nu delineli date exacte, vd rugàm sà încercali sd estimali valorile corespunzdtoare fiecàrei
întrebdri din cele de mai jos.)

l. Numàrul persoanelor care locuiesc în aceeaçi gospodàne cu elevul:
2. Numàrul camerelor (al qpaliilor de locuit) drn casa în care locuieçte elevul:
3. Goqpodària este racordatà la refeaua de curent electric. l. DA; 2. NU (în cazul în care în

localitate NU existà relea de curent electric vd rugdm sà menlionali acestfapt) . .
4. Gospodària este racordatà la releaua de apà potabilà: l. DA;2. NU (în cazul în care în

localitate NU existd relea de apd potabildvd rugdm sd menlionali acestfapt) . .
5. Gospodàna este racordatà la re{eaua de gaze: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate NU

existà relea de gaze vd rugdm sà menlionali acestfapt) ... ...
6. Gospodària este racordatà la re{eaua de canalizare: l. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate

NU existà relea de canalizare vd rugàm sù menlionali acestfapt) ..
Va rugàm bifàti, în tabelul de mai jos, elementele din listà care existà în gosrcodàrie:

Animale domestice
Unelte agncole manuale (de exemplu: greblà, sapà, lopatà etc.)
Unelte agncole mecanzate (de exemplu: tractor, maçinà de tàiat lemne etc.)
Mijloacg de transport cu tactiune animalà (de exemplu:'càrufà, car etc.)
Mijloace de transport cu tracJiune mecanicà (de exemplu: autoturism, motoretà etc.)
Echipamente electrocasnice (de exemplu: frigider, aragaz, maçinà de spàlat rufe)
Computer
Televizor
Antenà satelit/cablu T V
Telefon fx
Telefon mobil

Và rugàm estimaji timpul mediu necesar elevului pentru a parcurge distanla drntre casà çi çcoalà:
(minute/ore).

Mrjlocul de t 'olosrt
càsula unzàtoare):

Mijloc de t{ansport asigurat de çcoalà sau primàne (tansport çcolar)
Transport public (tren, microbuz etc.), anume .
Mijloace proprii (autoturism, càru!à etc.)
Deplasare pe jos

C. FACTORI DE RISC
(Và rugdm sà bifuçi din lista de mai jos acei factori pe care îi considerali specifici situaliei elewlui pentru
care completali aceastà fiçd. Puteli bifa unul sau mai mulçi factori din fiecare categorie de mai jos. Và
rugdm ca la rubrica Obsentalii sd oferili informalii suplimentare cât mai detaliate despre factorii de risc
identificali: de exemplu, dacà se bifeazd Absenteism ridicat, và rugdm sà precizali cauzele acestuia.)

l. Factori individuali
1. Stare de sànàtate precarà
2. Cerinte educalionale speciale, cu dosar
3. Cerinle educa{ionale speciale, |arâdosar
4. Motiva{ie redusà pentru actività1ile çcolare
5. Absenteism ridicat
6. Dificultàtri de învàJare
7 . Implicarea în activitàli la limita legii
8. Alte situa{ii, anume:

Observalii:

7 .
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2. Fac"tori familiali
9. Venituri la lirqita zubzistentei
10. Nivel redus deieducalie al pàrintrilor
I I . Famili e dezorganuaTâ pfin divorf/deces
1 2. Fænilie monoparentalà
13. Familie reorganizatà (parintele în grija càruia se aflà s-a recàsàtorit)
I 4. Copil temporar/permanent în îngrg irea bunicilor/rudelor
15. Situalie de $rmaj în cazul unuilambilor pàrin!iltutori
16. Aûtudine negativà a membrilor familiei fa{a de educafia copiilor/çcoalà
17. Situafii de abandon în cazul fratilor mai mari
18. Prestarea unor activrtàfi lucrative în gospodàriefn afarà de càtre elev
19. Lipsa unor conditii minimale de studiu acasà
20. Copil institulionahzal sau în plasament familial
21. Copilul stà în gazdâ sau la internat
22. Alte situafii, .,: anume:

3. Factori çcolari
23 . Nefrecve,ntarea gradini{ei
24. R%ultate çcolare slabe
25. Situatie de repetenfie în anii anteriori
26. Situatie de repetenfie repetatà
27. Corigenfà la o disciplinà în anii anteriori
28. Corigen!à la mai multe discipline în anii anteriori
29. Frecven|à redusà/ab senteism ridicat
30. Paniôipare scàzutà la acûvitàfi extacurriculare
31. Comportanent deviarUviolent fafà de colegi, profesori
32. Lipsà de comunicare, rzolare fa{à de colegi
33. Manifestæea altor forme de inadaptare çcolarà
34. Alte situatii, anume

Observatii:

Data evaluàrii:

Cadru didactic ceffe acompletat fisa:
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ANEXA 2 i

Ft{a de monitorizare a copilalui aflat în rise de abandon {colar

Nume çi prenume

Data nasterii. ..... ... .... Clasa..... ... ... Scoala

Adresa

Referent social : ...............

Data intocmir i i  f isei : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . , . . . : .  l -

Datele la care se fac completari, pe parcursul monitorizarii:

l .

2 .

3 .

4 .

Indicatorii obsërvati ca fiind activi la prima evaluare a copilului @ifati):

Il. Numæ mare de absente nemotivate

12. Situate familiala dificila

13. Probleme grave de sanatate si/sau dizabilitate/trandicap ale copilului
14. Antecedente de abandon scolar in familia copilului

15. Dificultati majore de deplasare la scoala

Partea I: Explicitanea situatiei specifrce a c''opiluluir la indicatorii identifuati activi

Indicator.......
Situatia la data intocmirii fisei:

fndicatOr.......
Situatia la data intocmirii fisei:
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Indicator .......
Situatia la data intocmini fisei:

Indicator .......
Situatia la data intocmirii fisei:

Alte aspecte relevante care nu au fost descrise in analiza indicatorilor

o Comportnmmt social

In clasa (se completeaza dupa discutia cu dirigintele/ rnvatatorul)

In comunitate

. .  . .  . . :  . .

B. Date çcolnre (nivelul reuçitei çcolnre): (se completeaza dupadiscutia cu dirigintele/ invatatorul)

O Motivalia pentru rrvàtare
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O Numar de corigente cu specificarea disciplinelor

O Disciplrre cu rezultate bune si foarte bune

C. Situatia familiala: relatia copilului cu panntii I reprezentantii legali; relatia familie-scoala

5. Puncte forte

:

6. Puncte slabe

S-a efechrat ancheta sociala a familiei?

DA - se anexeaz a o copie dupa ancheta sociala in formatul utilizat de SPAS

NU - argumentati daca este sau nu necesara ancheta sociala
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Solatii propuse pentru diminuarea risculai de abandon scolnr

Solutii propuse:
Activitatea

Cine raspunde Termen Obsewatii (rezultate de etapa

tU13



Str"ntegii de combater"e fl abndonului çcol*r

rlstahilirea unui parteneriat çcoalà-familie, cu ac{iuni concrete:

tE,t*rcientizarea conulnicàrii prafesor-elev prrin instituirea unrr teme [a orele de consiliere
si orientrtre (dirigen{ie} cu tematici precum expeÇtan{ele eievilar legate cle conduita
pr*fusorilar, pr*t:leme pe çare le iirtârnpin6 r:u difer4i protbscri, rnodalitiîfi Ëte realizare a
unLrr lec1ii, centre de interes ale elevilor ets;

rÛrgani zarea Llnûr activitàtri extraçcolare lnenite sa atragâ elevii spre activitatea çcolii:

{\,'i=ite la clorniciliul elevilor çi cliscutrii cr.r pàrinlii elevitror celor care absenteazà-

r/Stabilirea çi aplicarea unui prôgrem drr rÈÇuperare a materiei çcolare penfiu ele"".ii care
atrsenteazà:

.lsrqhitirea regulilor clasei/ regulilor de conduità in mediul $colar la începutul anului
$c*lar;

{Prelucrarea legislaliei qi a Regulamentului Intern;

rlSanclionarea elevilar care absenteazà nemctivat, în conformitate cu Tegislatia Tàrii çi RI,

lEfbçtr"rarea servicir"rlui pe çcoalà cu mai rnultà vigilen{à;

rllntcrcmirea unui pian de nionito fizarc a absençel*r elevilor:

l"Realizarea unei baze de date ctr elevii afiaçi în risc de atranclon gcolar:

r,Jsulicitar:ea sp:rijinului prmfesorului c*nsilier çcoiar în alegerea prograffuluir'activitàlilo:r
cle inter.ven{iepreven{ie çi aplicarea la clasele cle elevi olr un absenteisrri ridicat:

rllncluderea eleviior sare absentea?ài în situaçie de risc intr-un prcgrafii de consiliere
psihopedagogicà de spe*ialitate.

Alfe modalitÉfi cl* prufilaxie

ll h'TenlinerËâ în clasâ a unei atmosfere rare sâ a.sigure satisfhcerea trelruinlei cle
siguran{a,r securitate pentru ta{i elevii:

^,1 Metode cle predare - învà1are atracti";e;
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xiFronrovare& coapreràrii în clasà, astlbl încât çi elevii cr.r prerfonnanle çcolare modeste sà
experimenteze succesul: evitarea constituirii unor eiite, concomitent çu etichetarea"
rnarginalizarea, celor ûare nu âpârtin elitei:

r,i Sistenr echitabil'de sanctriuni care sà rnen{iirà motiva{ia çcolarà a elevilor;

V Nota sà fîe cloar o màsurà obiectivà a perf,onnan[ei çi nu o rnodalitate de sancfionare a
eievului;

li Comunicarea eficientà çi aserTivà profesorelevi (evitarea etichetàrilar, focalizarea pe
recornpensà);

I Diversif-isarea çi atractivitatea âctivitâtilor extmcurri cuiare:

r/Realizat"ea utllri panou'al elevilor cu cea rrrai bunà frecrvenfà la çco-alà:

x Iniçierea unui forurn al pàrinlilor;

d Ïtrcgrame de consiiiere a pàrinfllor;

rr Colab*rare tu toate autorità1ile cornunitetrii locale {poliiia de proxirnitate, janclanneris,
alte asociaçii çi
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