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I)ocumente de referinfà:
' Regulamentul'deorganrzare funclionarea unitàgilorde învâ1àmânt
preuniversitar;
çi
. Regulamentulde ordineinterioarà;
' Legea nr.87/13.04.2006privind asigurareacalitàtriiîn educafie;
' StandardeleARACIP privind evaluareaunità1ilorde:învà{àmântpreuniversitar
' O.M. nr. 555512011,privind Regulamentulde organrzare funclionarea Centrului
çi
de Resurse çi Asisten!à educalional#Centrului Judetean de Asisûen{à
Psihopedagogicà;
' HG 53612011privind organrzarea funclionareaMinisterului Educafiei,
Cercetàrii,
çi
Tineretuluiçi Sportului
Definifii:
Abandon çcolar: Abandonul çcolar este o
"formd de manifestare a devianlei
çcolare alàturi de copiat, -fuga de Ia çcoalà, absenteismulçcolar, vandalismul çcolar,
violenla îr1çcoala. Devianyn çcolarà include totalitatea conduitelor care se abat de la
narmele si valorile ce reglementeazarol-statusul de scolar, acestenorrne çi valori sunt
stafilate în regulamenteleçcolare Çi în cele de ordine interioarà.
Abandonul çcolar esteprivit 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 continuareaçcolarizàrii. Generalitàfi
Scopul acestei proceduri este de a defini mijloacele prin care se poate diminua
absenteismulçcolarçi de combaterea abandonuluiçcolar.
Seaplicàtuturorelevilordin judeçulVaslui.
Activitàfi specifice
l. Invà!àtorul/diriginteleare obligafiade a înçtiinla telefonicsauîn scris, pàrinlii
elevului cu privire la numàruIde absenfesauabaterilecomportamentale.
2. Conducereaunitàtii de invàtàmânt inform eazâautoritàtile locale (Primàrie,
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asistentsocialdin primàrie,Direcfia Generalàde AsistenlàSocialàçi Protecfia
Copilului, alte institulii abilitate) cu privire la situafiile de risc de abandon
çcolarsauabandonçcolarapârutela nivelul unitàçiide învàfàmânt.
3. Dupà c€tz,consilierulçcolarface recomandàripentruevaluàride specialitate.
4. Invàfàtorul/dirigintele acordà sprrjin elevului aflat in situaçie de risc de
abandon çcolar prin vrzite la domiciliul acestuia(consemnate
în procese
verbale),consiliereafamiliei elevului, activitàçicu grupul/clasadin care face
parte elevul aflat în risc de abandonçcolar.
5. Invà!àtoru1/dirigintele/directorul
monitorizeazâ comportamentulelevului çi
evolulia acestuia pe timpul programului çcolar çi în timpul activitàlilor
extraçcolare.

Responsabilitàfi
. Conducereaunitàçii de învàtàmânt -monitoizeazà çi impl ementeazâ
o Consilieruleducativ - monitorizeazâçi implementeazâ
o Profesoulconsilierçcolar- implementeazâ
. Profesoriidirigintri - implementeazâ
. ÎnvàtàtoriiÆrofesorii - implem enteazâ
o Consiliul elevilor - implementeazâ,
. Personalulauxiliar - implementeazâ
o Pàrintii - implementeazâ

Pasi în realizarca nortofoliului elevului aflat în situatie dp risc de abandon scolar
sau de abandon fcolar
1. Identificareaelevilor careprezintàrisc de absenteismçcolarçi abandonçcolarprin
intermediuldirigintilor dupànumàrulde absenleînregistrateîn catalog, utihzândAnexa I
2. Înçtint:rreaînscris a pàrinlilor elevilor careau înregistratun numàr mai mare de 20
de absentenemotivate.
3. Discutii pàrinte - elev - diriginte pentru identificareacauzelor absenteismului,

con
semn""li'ïiiJiJ;là",,u,,.,;
o
.

stareamaterialàprecaràa familiei
stareasànàtà1iicopilului

: 3;â+iï,:l:,,;i[iîiî"#,1J
ri":kune incap
aci,a,eaacesruia
de a urmastudiile
folosireacopiilor la treburilegospodàreçtide càtreproprii pàrin1i
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neconcordantaîntre aptitudini çi interesulelevilor pentruprofilul çcolii,
alte situaçii.
4 Colaborareadiriginte - elev - liderul claseipentru a constataintegrareaelevului în
colectivulclasei.
5.Yrzite la domibiliulelevuluiçi conseîrnareaacestora
în proceseverbale.
6. Atribuirea elevului de responsabilità1içi sarcini minimale de lucru la fiecare
disciplinàpentrua fi motivat sà frecventezeçcoala.
7. Sprijinirea elevilor care an prezentatprobleme de absenteismde càtre profesorii
carepredaula clasà,de càtrediriginli çi liderul clasei.
8. Antrenareaelevilor în activitàli educativeçi extracurriculareale çcolii.
9. Monitorizarea elevilor aflalr în risc de abandon çcolar sau abandon çcolar
utilizand Anexa 2
10. În cazul în care refuzâsà ràspundàpozitiv màsurilor de sprrjinire este necesarà
aplicarea unor màsuri gradate pentru sanclionareaacestoraconform Regulamentului
.i
Intern.
Confinutul portofoliului fiecàrui elev aflat în risc de abandon scolar:
-

Fiçu elevului aflat în situaçiemajoràde risc de abandonçcolar(Anexal)
Inçtintareaîn scris a pàrinlilor elevilor care au înregistratun numàr mai mare de
20 de absenfenemotivate.
Proceseverbale r-ncheiateîn urma discu{iilor pàrinte - elev - diriginte pentru
i dentificaîea cauzelorabsenteismu
lui
Proceseverbaleîncheiateîn urmavizitelor la domiciliul elevului
Fiçe cu responsabilitàçi
çi sarcini minimale de lucru la fiecare disciplinà pentru a
fi motivat sà frecventezeçcoala
Fiça-demonitorizarca copilului aflat în risc de abandonçcolar(Anexa2)
Regulamentulintern çi solutii propuse pentru diminuareariscului de abandon
unitàçiide învà!àmânt.
çcolarstabilitede învàfàtor/diriginte/conducerea

Efectul scontat
Efectul acesteiproceduriestecreçterearatei de retenlie.
DISPOZryII FINALE
- Procedurava avea caracterobligdtoriu în toate unitàçilede învàTàmântdin judetul
Vaslui
- Actuala proceduràva fi revizuità în cazul în care aparmodificàri organizatoice saualte
reglementàricu caractergeneralsauintern carefac obiectulacesteiproceduri.
-Aceastàproceduràse aplicàîncepândcu datade 05.05.2016
- Prezentaproceduràcuprindeçi o listà cu propuneride activitàçide prevenlie
çi
intervenfie(21activitàçi)ce pot fr reahzatecu elevii.
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Anexa I
I

$CO A LA :............
Invà!àtor/profesor dirigrrte :

.......L o c al i tatea

Judeful

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

scoLAR
A. DATE GENI-ERALE
DESPREELEV
NUME:....
CLASA:
TIPUL DE CIIRSPE CAREÎT TNBCVENTEAZÀ:
I. zi;2. frecven!à
redusà;3. a douaçansà(vàrugdmsd încercuilicfra corespunzdtoare)

vÂnsra:
......
LOCALITATEADE DOMICILru AL PARINJILOR:
În aceeaçi
localitatecu unitateaçcolarà?
1 .D a
2 .N u
LOCALITATEADE DOMICILU AL ELEVULUI::
.'....'........^....,.......
In aceeaçi
locattatecu unitateaçcolarà?
1 .D a
2 .N u
REZULTATELE$COLAREÎN aWU- $COLARPRECEDENT:
(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 corespunzdtoareultimului nivel de educaçieabsolvit de mama, respectiv de
'
tatdl elevului.).
a) MAMA: l. Fàrà çcoalà; 2. Primar; 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. $coalà profesionalà; 6,
$coalàpostlicealà; 7. Învà{àmântzupenor
b) TATA: 1. Fàrà çcoalà; 2.Prtna4 3. Gimnazial; 4. Liceu; 5. $coalàprofesionalâ',6. $coalà
postlicealà;7 . Învàf àmânt superior
NUMARUL FRATILOzuSURORILOR ELEVULUI: ......
l. din carenumàruIfratilor/zurorilor mar mrci ca vârstà decât elevul:
2. din carenumàrulfra{ilor/zurorilor locuiescîmpreunàcu elevul.

B. DATE GEI\I-ERALE DESPRE CONDITIILE

DE VIATÀ ALE ELEVT]LUI
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(Vd rugdm sd încercuili rdspunsul corespunzdtorsitualiei elevului pentru care completali aceastdfiçd. În
cazul în care nu delineli date exacte, vd rugàm sà încercali sd estimali valorile corespunzdtoarefiecàrei
întrebdri din cele de mai jos.)
l. Numàrul persoanelorcare locuiescîn aceeaçigospodànecu elevul:
2. Numàrul camerelor(al qpaliilor de locuit) drn casaîn care locuieçteelevul:
3. Goqpodàriaeste 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. Gospodàriaeste racordatàla 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. Gospodànaesteracordatàla re{eauade gaze: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate NU
existà relea de gaze vd rugdm sà menlionali acestfapt) ... ...
6. Gospodàriaesteracordatàla re{eauade canalizare: l. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate
NU existà relea de canalizare vd rugàm sù menlionali acestfapt) ..
7 . Va rugàm bifàti, în tabelul de mai jos, elementeledin listà care existà în gosrcodàrie:
Animale domestice
Unelte agncole manuale(de exemplu: greblà, sapà,lopatà etc.)
Unelte agncole mecanzate (de exemplu: tractor, maçinàde tàiat lemne etc.)
Mijloacg de transportcu tactiune animalà (de exemplu:'càrufà,car etc.)
Mijloace de transportcu tracJiunemecanicà(de exemplu: autoturism,motoretà etc.)
Echipamenteelectrocasnice(de exemplu: frigider, aragaz,maçinàde spàlatrufe)
Computer
Televizor
Antenà satelit/cabluT V
Telefon fx
Telefon mobil
Và rugàm estimaji timpul mediu necesarelevului pentru a parcurgedistanla drntre casàçi çcoalà:
(minute/ore).
'olosrt
Mrjlocul de t
càsula
unzàtoare):
Mijloc de t{ansport asiguratde çcoalàsauprimàne (tansport çcolar)
Transportpublic (tren, microbuz etc.), anume .
Mijloace proprii (autoturism,càru!àetc.)
Deplasarepe jos

C. FACTORI DE RISC
(Và rugdm sà bifuçi din lista de mai jos aceifactori pe care îi considerali specifici situaliei elewlui pentru
care completali aceastàfiçd. Puteli bifa unul sau mai mulçifactori din fiecare categorie de mai jos. Và
rugdm ca la rubrica Obsentalii sd oferili informalii suplimentare cât mai detaliate desprefactorii de risc
identificali: de exemplu,dacà se bifeazdAbsenteismridicat, và rugdm sàprecizali cauzeleacestuia.)
l.

Factori individuali
1. Starede sànàtateprecarà
2. Cerinte educalionalespeciale,cu dosar
3. Cerinleeduca{ionalespeciale,|arâdosar
4. Motiva{ie redusàpentru actività1ileçcolare
5. Absenteismridicat
6. Dificultàtri de învàJare
7 . Implicarea în activitàli la limita legii
8. Alte situa{ii, anume:

Observalii:
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2.

3.

Fac"tori familiali
9. Venituri la lirqita zubzistentei
10. Nivel redus deieducalieal pàrintrilor
I I . Famili e dezorganuaTâpfin divorf/deces
12. Fænilie monoparentalà
13. Familie reorganizatà(parintele în grija càruia se aflà s-a recàsàtorit)
I 4. Copil temporar/permanentîn îngrg irea bunicilor/rudelor
15. Situalie de $rmaj în cazul unuilambilor pàrin!iltutori
16. Aûtudine negativà a membrilor familiei fa{a de educafiacopiilor/çcoalà
17. Situafii de abandonîn cazul fratilor mai mari
18. Prestareaunor activrtàfi lucrative în gospodàriefn afarà de càtre elev
19. Lipsa unor conditii minimale de studiu acasà
20. Copil institulionahzal sauîn plasamentfamilial
21. Copilul stà în gazdâsau la internat
.,:
22. Alte
situafii,

Factori çcolari
23 . Nefrecve,ntareagradini{ei
24. R%ultate çcolareslabe
25. Situatie de repetenfie în anii anteriori
26. Situatie de repetenfierepetatà
27. Corigenfàla o disciplinà în anii anteriori
28. Corigen!àla mai multe discipline în anii anteriori
29. Frecven|à redusà/absenteismridicat
30. Paniôiparescàzutàla acûvitàfi extacurriculare
31. Comportanent deviarUviolent fafà de colegi, profesori
32. Lipsà de comunicare, rzolarefa{à de colegi
33. Manifestæeaaltor forme de inadaptareçcolarà
34. Alte situatii, anume

Observatii:

Data evaluàrii:
Cadru didactic ceffeacompletat fisa:
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anume:

ANEXA 2

i

Ft{a de monitorizare a copilalui aflat în rise de abandon{colar
Nume çi prenume
Datanasterii.
............Clasa.....
......Scoala
Adresa
Referentsocial: ...............
Dat aint ocmi rifii s e i :.................

...,...:.

l-

Datele la care se fac completari, pe parcursul monitorizarii:
l.
2.
3.
4.
Indicatorii obsërvati ca fiind activi la prima evaluarea copilului @ifati):
Il.

Numæ mare de absentenemotivate

12. Situate familiala dificila
13.Problemegrave de sanatatesi/saudizabilitate/trandicapale copilului
14.Antecedentede abandonscolar in familia copilului
15.Dificultati majore de deplasarela scoala

Partea I: Explicitanea situatiei specifrce a c''opiluluir la indicatorii identifuati activi
Indicator.......
Situatiala data intocmirii fisei:

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

Indicator .......
Situatiala data intocmirii fisei:

Alte aspecterelevante care nu au fost descrisein analiza indicatorilor

o
In

clasa

Comportnmmt social
(se

completeaza

dupa

discutia

cu

dirigintele/

rnvatatorul)

In comunitate
. .. .. . :. .

B. Date çcolnre (nivelul reuçitei çcolnre): (se completeazadupadiscutiacu dirigintele/ invatatorul)
O

Motivalia pentru rrvàtare
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O

Numar de corigentecu specificareadisciplinelor

O

Disciplrre cu rezultatebune si foarte bune

C. Situatiafamiliala: relatia copilului cu panntiiI reprezentantiilegali; relatiafamilie-scoala

5.

Puncteforte

:
6. Puncteslabe

S-aefechratanchetasocialaa familiei?
DA - se anexeaza o copiedupa anchetasocialain formatul utilizat de SPAS
NU - argumentatidaca este saunu necesaraanchetasociala

10113

Solatii propuse pentru diminuarea risculai de abandon scolnr

Solutiipropuse:
Activitatea

Cine raspunde

Termen

tU13

Obsewatii (rezultate de etapa

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

rlstahilireaunui parteneriatçcoalà-familie,
cu ac{iuniconcrete:
conulnicàriiprafesor-elevprrininstituireaunrr teme [a orelede consiliere
tE,t*rcientizarea
(dirigen{ie}
orientrtre
cu tematiciprecum expeÇtan{ele
eievilarlegatecleconduita
si
pr*fusorilar,pr*t:lemepe çarele iirtârnpin6r:udifer4i protbscri,rnodalitiîfiËterealizarea
unLrrlec1ii,centrede interesale elevilorets;
rÛrgani zareaLlnûractivitàtriextraçcolare
lnenitesaatragâelevii spreactivitateaçcolii:
{\,'i=ite la clorniciliulelevilorçi cliscutrii
cr.rpàrinlii elevitrorcelorcareabsenteazàr/Stabilireaçi aplicareaunui prôgremdrrrÈÇuperare
a materieiçcolarepenfiu ele"".iicare
atrsenteazà:
.lsrqhitirearegulilorclasei/regulilorde conduitàin mediul$colarla începutulanului
$c*lar;
{Prelucrarealegislalieiqi a Regulamentului
Intern;
rlSanclionarea
elevilarcareabsenteazà
nemctivat,în conformitatecu Tegislatia
Tàriiçi RI,
pe çcoalàcu mai rnultàvigilen{à;
servicir"rlui
lEfbçtr"rarea
rllntcrcmirea
unui pian de nionitofizarca absençel*r
elevilor:
l"Realizareaunei bazede datectr elevii afiaçiîn risc de atranclongcolar:
r,Jsulicitar:ea
sp:rijinuluiprmfesorului
c*nsilierçcoiarîn alegereaprograffuluir'activitàlilo:r
cleinter.ven{iepreven{ie
la
aplicarea
claselecleelevi olr un absenteisrri
ridicat:
çi
rllncludereaeleviiorsareabsentea?ài
în situaçiede risc intr-unprcgrafiide consiliere
psihopedagogicà
de spe*ialitate.
Alfe modalitÉfi cl* prufilaxie
în clasâa unei atmosfererare sâa.siguresatisfhcerea
ll h'TenlinerËâ
trelruinleicle
siguran{a,r
securitatepentruta{i elevii:
^,1
Metodeclepredare- învà1areatracti";e;
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xiFronrovare&
coapreràrii
în clasà,astlblîncâtçi elevii cr.rprerfonnanle
çcolaremodestesà
experimenteze
succesul:evitareaconstituiriiunor eiite,concomitentçu etichetarea"
rnarginalizarea,
celorûarenu âpârtinelitei:
r,iSistenrechitabil'desanctriuni
caresà rnen{iiràmotiva{iaçcolaràa elevilor;
V Nota sàfîe cloaro màsuràobiectivàa perf,onnan[ei
a
çi nu o rnodalitatede sancfionare
eievului;
li Comunicareaeficientàçi aserTivàprofesorelevi (evitareaetichetàrilar,focalizareape
recornpensà);
I Diversif-isarea
âctivitâtilorextmcurricuiare:
çi atractivitatea
utllri panou'alelevilorcu cearrraibunàfrecrvenfà
r/Realizat"ea
la çco-alà:
x Iniçiereaunui forurn al pàrinlilor;
d Ïtrcgramede consiiierea pàrinfllor;
rr Colab*raretu toateautorità1ile
cornunitetrii
locale{poliiia de proxirnitate,janclanneris,
alte asociaçiiçi
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