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PLAN MANAGERIAL  
COMISIA PENTRU MONITORIZAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ABSENŢELOR 

ANUL ŞCOLAR 2011-2012 
 

OBIECTIVE  
GENERALE 

MODALITĂŢI DE REALIZARE  TERMEN GRUP ŢINTĂ RESPONSABILI 

I. Prelucrarea „Foii de parcurs 
pentru anul şcolar 2011-2012” 

 
 
 

 

Prelucrarea „Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-
2012” în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, a 

Consiliului Profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii, în 
cadrul orelor de dirigenţie 

 
 
 
 

Septembrie 
2011 

 
 
 
 
 
 

Profesori 
Elevi  

Părinţi 
 
 
 
 
 

Echipa managerială 
 

Responsabilul ariei 
curriculare „Consiliere 

şi Orientare” 
 

Profesorii diriginţi 
 

II. Prelucrarea Regulamentului de 
Ordine Interioară 

 
          Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară în 
cadrul şedinţelor cu părinţii şi în cadrul orelor de 
dirigenţie. Se vor avea în vedere fragmentele referitoare la 
modalităţile de motivare a absenţelor şi la sancţiunile 
pentru elevii care absentează.  

Septembrie – 
Octombrie 

2011 

Elevi 
Părinţi 

Profesorii diriginţi 
 
 



III. Monitorizarea sptămânală a 
absenţelor şi aplicarea măsurilor 

necesare de către diriginţi 

    Profesorii vor consemna absenţele la fiecare oră de curs. 
    Profesorii diriginţi vor monitoriza frecvenţa elevilor, 
identificând cauzele absenteismului şi vor lua măsuri 
pentru a corecta astfel de situaţii.  

Săptămânal Elevii Profesorii diriginţi 
 
 

IV. Centralizarea şi raportarea  
lunară a absenţelor 

     Profesorii diriginţi vor completa  fişa de monitorizare 
lunară a absenţelor. Numărul de absenţe va fi trimis la 
I.S.J. Vaslui în fiecare lună.  

Lunar  
Profesorii 
diriginţi 

Comisia pentru 
monitorizarea, 
înregistrarea şi 

raportarea absenţelor 
 

V. Consilierea elevilor cu număr 
mare de absenţe şi a părinţilor 

acestora 

         Desfăşurarea unor activităţi de intervenţie la clasele 
unde elevii înregistrează un număr mare de absenţe de 
către consilierii şcolari. 
 
        Desfăşurarea unor activităţi de consiliere a elevilor 
care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate şi 
a părinţilor acestora de către consilierii şcolari. 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii care 
absentează 

Părinţii elevilor 
cu un număr 

mare de 
absenţe 

 
 

Consilierii şcolari 
Profesorii diriginţi 

Comisia pentru 
monitorizarea, 
înregistrarea şi 

raportarea absenţelor 
 

 
VI. Abordarea tematicii prevenirii şi 
combaterii absenteismului în şcoală 

în cadrul orelor de consiliere şi 
orientare 

       În cadrul orelor de dirigenţie şi a lectoratelor cu 
părinţii, profesorii diriginţi vor discuta despre cauzele 
absenteismului şcolar, consecinţele pe termen mediu şi 
lung  ale acestuia, importanţa participării la cursuri.  
 

Permanent Elevii 
Părinţii 

Profesorii diriginţi 
Consilierii şcolari 
Comisia pentru 
monitorizarea, 
înregistrarea şi 

raportarea absenţelor 
 

VII. Desfăşurarea de lecţii bine 
proiectate, interesante şi atractive 

pentru elevi 

      Monitorizarea sistematică a pregătirii profesorilor 
pentru orele de curs prin realizarea de asistenţe.  
      Profesorii aflaţi în primii ani de activitate vor întocmi 
o schiţă a lecţiei.  

Permanent Profesorii Echipa managerială 
Şefii comisiilor 

metodice 
CEAC 
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