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Reguli permanente privind absenţele elevilor
1. Fiecare elev este obligat să prezinte dirigintelui clasei, în prima săptămână de la începerea
cursurilor, în scris şi sub semnătura părintelui:
1.1. Numele şi prenumele medicului de familie;
1.2. Cabinetul medical la care elevul are fişa medicală/carnetul de sănătate.
2. Motivarea absenţelor elevilor se face numai pe baza următoarelor acte:
2.1. Adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de
specialitate;
2.2. Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost
internat;
2.3. Cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată
profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente
medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi
3 zile pe semestru, iar cererile respective se înregistrează obligatoriu de părinte, tutore sau
susținător legal la Secretariat și trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ.
3. Toate adeverinţele medicale prezentate pentru motivarea absenţelor trebuie să aibă viza
cabinetului care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
4. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate dirigintelui în termen de
maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi se vor păstra pe tot parcursul anului şcolar.
Nerespectarea acestui termen determină declararea absenţelor ca nemotivate.
5. În cazurile în care este dovedită absenţa nemotivată realizată cu intenţie (chiul) se aplică
succesiv următoarele sancţiuni:
5.1. La prima abatere: avertisment în faţa clasei și/sau în fața Consiliului profesoral;
5.2. La a doua abatere: mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct;
5.3. La a treia abatere: eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte;
5.4. Peste trei abateri: se analizează situaţia şi se decide sancţiunea.
6. În cazul absenţei profesorului de la oră, elevii vor efectua studiu individual în clasă, fiind
interzisă părăsirea unităţii de învăţământ.
7. Decizia asupra caracterului absenţei elevilor găsiţi de cadrele didactice sau reprezentanţii
instituţiilor de ordine publică/reprezentanţii presei în afara unităţii de învăţământ în timpul
orelor de curs aparţine directorului.
8. Prin excepţie, absenţa elevilor găsiţi de reprezentanţii instituţiilor de ordine publică/
reprezentanţii presei în localuri publice în timpul orelor de curs este considerată abatere
disciplinară gravă şi se sancţionează cu eliminare 3-5 zile şi scăderea notei la purtare cu
2-3 puncte, la decizia directorului.
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