
RAPORT DE ACTIVITATE AL 

COMISIEI PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2020-2021 
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Membrii Comisiei au urmărit:  

- aplicarea prevederilor ROFUIP cu privire la absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri 

disciplinare pentru toţi elevii;  

- activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea 

regulamentelor în vigoare.  

În cadrul acestei comisii, în semestrul I al anului școlar 2020-2021 s-au realizat următoarele 

activități:  

 a fost elaborat Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021; 

 a fost întocmită baza de date. Baza de date conține, pe lângă câmpurile care se completează 

lunar pentru fiecare elev - total absențe, absențe motivate, absențe nemotivate - și câmpuri 

care oferă posibilitatea de a selecta modul în care s-a desfășurat activitatea didactică 

săptămânală – online sau cu prezență fizică.  

 Comisia de monitorizare a absențelor a pus la dispoziția comisiilor de burse (bursa 

profesională, respectiv ”Bani de liceu”) baza de date, pentru nu a mai fi necesară raportarea 

lunară a absențelor de către profesorii diriginți. 

 a fost prezentat profesorilor diriginți modul de completare a bazei de date, au fost trimise 

linkurile de acces la drive 

 a fost monitorizată frecvența la ore a elevilor, conform procedurii existente, atât de către 

diriginți, cât și de către comisie, care a transmis către ISJ Mureş situația absenteismului 

școlar din unitatea noastră la sfârşitul semestrului.  

  diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții și prin intermediul corespondenței au adus la 

cunoștința părinților situația absențelor pe care le-au înregistrat elevii  

La finalul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea: 

 

 
 



 

 

 

 
 

Se observă un număr foarte mare de absențe nemotivate, comparativ cu cele motivate, mai ales în 

perioada în care activitatea didactică s-a desfășurat în sistem online (noiembrie 2020 – ianuarie 

2021). Cauzele ar putea fi: 

 unii elevi nu s-au conectat la orele online din cauza lipsei echipamentelor tehnice 

performante și a accesului limitat la internet (zone neacoperite, costurile 

cartelei/abonamentului) 

 elevii nu au transmis la timp diriginților motivările medicale pentru absențele acumulate. 

Din tabelul următor se observă că nu toți diriginții au încărcat absențele în baza de date, deși toți 

diriginții au primit prin email de la dl. informatician linkul către documentul Google Sheets alocat 

încărcării absențelor acumulate de elevii din clasa respectivă.  

De asemenea membrii comisiei au sesizat faptul că nu s-a respectat ritmicitatea încărcării  

absențelor în baza de date (unii profesori diriginți au încărcat absențele doar la sfârșitul 

semestrului). 

De asemenea s-a constatat că unele cadre didactice nu au consemnat periodic absențele în catalogul 

clasei sau au consemnat absențele după ce profesorii diriginți au completat baza de date, aceștia 

fiind nevoiți să reia numărătoarea absențelor și încărcarea acestora în baza de date, respectiv să 

anunțe comisiile de burse în legătură cu modificările efectuate în vederea analizării cazurilor în care 

unii elevi s-ar fi găsit în situația de suspendare temporară a bursei din cauza absențelor acumulate. 

 

 

 

 

 



 



 

Clasele a IX-a 
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Clasele a X-a 
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Clasele a XI-a  

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Clasele a XII-a 
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Clasele de seral, frecvenţă redusă  şi școala postliceală de maiștri 

 

Clasa a XI-a A seral începe cursurile cu semestrul al II-lea 

La celelalte clase ( XII A seral, XIII A seral,  XII B FR, XIII B FR, an I Postliceal) nu au fost 

introduse absențele în baza de date. 

 

Se remarcă  un număr mare de absenţe nemotivate la clasele IX F, IX G, X B, XI B, XI C, XI D, XI 

F - o medie de peste 20 absenţe nemotivate/elev. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Întocmirea bazei de date pentru 

monitorizarea absenţelor 

 Comisia a verificat, lunar, completarea 

bazei de date;  

 Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP şi a 

Regulamentului de Ordine Interioară al 

 Număr mare de absenţe pe şcoală 

înregistrat la sfârşitul semestrului   

 Indiferenţa unor profesori diriginţi în 

completarea la timp a bazei de date pentru 

monitorizarea absenţelor 

 Mai mulţi  elevi au avut nota scăzută la 



 

şcolii pentru absenţe;  

 O buna colaborare între membrii comisiei 

și cu membrii comisiilor de burse 

(profesionale/Bani de liceu), care au primit 

acces la baza de date, nemaifiind necesară 

rapșortarea absențelor lunar de către 

diriginți și spre comisiile de burse 

 Multe cadre didactice, în perioada școlii 

online și-au elaborat documente de 

evidență a absențelor la fiecare 

clasă/disciplină, plasate pe platforma 

Google Classroom în Drive și cu acces 

spre profesorii diriginți pentru ca aceștia să 

aibă o imagine la zi a situației, chiar dacă 

consemnarea absențelor în cataloage se 

realiza săptămânal. 

 S-au dat sancţiuni pentru absenţe conform 

ROFUIP;  

purtare pentru numǎr mare de absenţe 

nemotivate la sfârşitul semestrului I 

Oportunităţi Ameninţări 

 Realizarea unui program de măsuri pentru 

prevenirea absenteismului; 

 Aplicarea de chestionare pentru elevi şi 

părinţi la clasele cu absenteism ridicat;  

 Solicitarea sprijinului psihologului şcolii în 

vederea soluţionării cazurilor de 

absenteism şi în prevenirea acestuia;  

 Realizarea unui panou cu elevii cu cea mai 

bună frecvenţă din şcoală; 

 Numărul mare de absenţe nemotivate 

atrage cu sine rezultate foarte slabe la 

învăţătură şi la Examenul de bacalaureat 

 Dezinteresul părinţilor în colaborarea cu 

şcoala îngreunează profesorii diriginţi în 

stabilirea motivelor de absenteism;  

 Situaţia financiară precară a anumitor 

familii implică lipsa elevilor de la orele de 

curs, mai ales la cele în sistem online, 

datorită lipsei echipamentelor performante 

și a accesului limitat la internet în 

localitățile de domiciliu (majoritatea 

elevilor provenind din mediul rural);  

 Complicitatea medicilor de familie în 

acordarea de scutiri medicale fără 

acoperirea de diagnostice cu adevărat 

serioase; 

 

Măsuri de prevenţie – intervenţie în cazul absenteismului  

 Monitorizarea lunară, de către diriginte, a absenţelor elevilor şi prezentarea lunară a situaţiei 

absenţelor către comisia responsabilă – introducerea absenţelor în baza de date, pentru 

fiecare elev în parte.  

 Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) elevilor și părinților.  

 Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au 

contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate).  

 Întocmirea  de către fiecare diriginte a unui plan de intervenţie şi raportarea către 

conducerea şcolii a măsurilor luate pentru reducerea absenteismului.  

 Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea prezenţei elevului la şcoală, legătura 

permanentă cu dirigintele  

 Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a activităţilor de 

intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 



 

 Diversificarea activităţilor de predare- învăţare prin utilizarea unor metode atractive cu 

activizarea elevilor 

 Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul;  

 Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor;  

 Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare.  

 

Întocmit: 

prof. Cismaş Manuela     informatician Pavel Aurelian 


