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OBIECTIVE ACTIVITĂŢI 
RESPONSABIL / 

TERMEN 
INDICATORI DE 
PERFORMANTĂ 

MONITORIZARE/ 
EVALUARE/INDICATORI DE 

REALIZARE 

1 2 3 4 5 

Monitorizarea 
riguroasă a 
absențelor elevilor și 
respectarea legalității 
privind motivarea 
acestora. 

Prezentarea, procedurii  de 
motivare a absențelor 
elevilor și de monitorizare a 
prezenței acestora,  
părinților și elevilor claselor 
CP, V, IX. 
Aplicarea procedurii  de 
motivare a absențelor 
elevilor și de monitorizare a 
prezenței acestora  
 

Diriginții / 15.10.2017 
 
Director, director 
adjunct,  
Diriginții 
CMRÎAE/ 01.00.2017 - reducerea nr. absențe 

nemotivate cu minim 10 
% 
- afișaj lunar situație 
absențe  

CEAC 

Verificarea cataloagelor-

CMRÎAE 
Prezentarea /Analiza 
rezultatelor în CP, CA. 
 Înregistrarea / consemnarea 

absențelor la fiecare oră.  

Cadrele 
didactice/Permanent 
 

Monitorizarea săptămânală a 
absenţelor elevilor: 
- stabilirea cauzei absenţelor 
- acceptarea adeverinţelor 

medicale în termen de 

Diriginții/ Săptămânal 



maxim o săptămână de la 

revenirea elevilor, cf. 

OMECS nr. 5115/2014; 

Raportarea lunară a situaţiei 

absențelor către conducerea 

școlii, în scopul raportării 

către ISJ HR. 

Diriginții/ Lunar 

Aplicarea sancţiunilor 

conform ROFUIP, procedurii 

răspundere disciplinară 

Diriginții, CC, CP/ 

Permanent 

Respectare procedură 

operațională. 

Procese-verbale CC, 
CP,înștiințări părinți-
PO13.02.05. 

Predarea dosarului cu 

motivări 

Diriginții/Sfârșitul sem. 

I,II 

Respectare procedură 

operațională. 

Procese-verbale predare-primire 

dosare motivări-

PO13.02.07/Secretar șef. 

Verificarea numărului de 

elevi absenți și consemnarea 

absențelor  

CMRÎAE/Decembrie-

Ianuarie 2017,Martie-

Aprilie-Mai 2018 

Respectare procedură 

operațională. 

CMRÎAE/Verificări 

inopinate/Rapoarte PO13.02.08 

Verificarea corectitudinii 

motivării absențelor de către 

Diriginți. 

CMRÎAE/Decembrie-

Ianuarie 2017,Martie-

Aprilie-Mai 2018 

Respectare procedură 

operațională. 

CMRÎAE/Verificări 

inopinate/Rapoarte PO13.02.09 
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OBIECTIVE ACTIVITĂŢI 
RESPONSABIL / 

TERMEN 
INDICATORI DE 
PERFORMANTĂ 

MONITORIZARE/ 
EVALUARE/INDICATORI 

DE REALIZARE 

1 2 3 4 5 

Consolidarea 
parteneriatului şcoală-
familie 

Cooperarea dirigintelui cu 
părinţii 
- monitorizarea prezenţei 
elevului la şcoală de către 
diriginţi şi părinţi 
- anunţarea dirigintelui de către 
părinţii elevilor (cazuri de 
boală; situaţii neprevăzute) 
- cereri de învoire completate 
STRICT de către părinţi 

Diriginţii/ Permanent 

- sporirea încrederii 
părinţilor în şcoală ca 
partener 
- comunicare eficientă 
- nr. adrese 
- Grafic audienţe 
- Procese verbale şedinţe 
Proiecte parteneriat 

Director adjunct 

Asigurarea unui 

climat de securitate 

fizică şi psihică 

Respectarea ROFUIP, ROI 

Cadrele didactice, elevii/ 
Permanent 

- reducerea nr. sancţiuni 
comparativ cu 2014-2017 Comisia de. disciplină 

Promovarea cooperării, 
comunicării eficiente (asertive) 
evitarea etichetării elevilor; 
utilizarea criticii constructive, 
vocabular şi  ton adecvate. 

reducere situaţii 
conflictuale profesor-elev Director adjunct 

Utilizarea unui sistem echitabil 

de recompense şi sancţiuni care 

să menţină motivaţia şcolară a 

elevilor, focalizarea pe 

recompensarea elevilor şi nu pe 

sancţionarea lor 

- întărire pozitivă 
- focalizarea pe 

recompensarea elevilor şi 

nu pe sancţionarea lor 

Director 

Integrarea socială a 
elevilor consiliere 
privind cariera 

Consiliere psihopedagogică 

individuală și de grup 
Profesor consilier - % participare Director adjunct 

Proiectele educative "Bursa 

Profesiilor", „Bursa Școlilor” 

Comisia pt. orientare 

şcolară 

- număr participanţi / 

invitaţi specialişti 

Director adjunct /Profesor 

consilier 

Prezentarea ofertei Instituţiilor 

de învăţământ superior 
Oferta universităţi - nr. participanţi Director adjunct 

 

 Miercurea Ciuc, 20.09.2017         Director, 

             Prof. Dumbravă Magdalena 


