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Raport de activitate a
Comisiei de prevenire și combaterea abandonului școlar
în anul școlar 2019 - 2020

Comisia funcționează conform O.M.E.N. CS nr.5079/2016 referitor la Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
Comisia este formată din Feraru Petronela – Daniela – responsabil, prof. Coman Manuela –
membru, Mitocariu Adriana – membru, Agache Mihai – membru, Munteanu Ancuța – membru.
La verificarea cataloagelor, de către membrii comisiei, la sfârșitul semestrului I, s-au avut în
vedere următoarele aspecte:
1. corectitudinea încheierii mediilor;
2. completarea corectă a documentelor școlare-catalogul;
3. situația absențelor;
4. situația corigențelor;
5. situația mediilor la purtare.

1. Corectitudinea încheierii mediilor
Au fost verificate mediile încheiate la disciplinele de studiu din Planul cadru și s-a constatat că
majoritatea au fost corect încheiate. Acolo unde s-au produs greșeli de calcul profesorii au corectat și
stampilat rubica completată greși. Nu au fost situații speciale care să necesite ulterior remedieri.

2. Completarea corectă a documentelor școlare-catalogul

Au fost verificate cataloagele, în ceea ce privește: situația școlară semestrială, de la ultima filă,
stampilarea catalogului, completarea datelor elevilor, adresa, numerele matricole, starea catalogului.
S-a constat că nu lipsesc semnăturile profesorilor care predau la clasă, nu lipsește semnătura
directorului și stampila, în toate cataloagele situația semestrială este trecută corect. Aceste aspecet vor fi
aduse la cunoștința directorului și diriginților cât mai curând.

3. Situația absențelor
S-a verificat situația absențelor din fiecare catalog și s-a observat, comparativ cu ultima
verificare din 10.12.2019, că unele absențe nemotivate au fost motivate în baza motivărilor sau a
cererilor părinților. S-a constat că acolo unde elevii nu au adus motivări - în termenul legal stabilit de
ROFUIP – au fost aplicate sancțiuni cu scăderea notei la purtare.
La începutul semstrului I al anului școlar 2019 – 2020 numărul total de elevi înscriși era de 947
de elevi, iar la sfârșitul semestrului I au rămas 935 de elevi. Așadar, 15 elevi au plecat și 3 au venit în
semestrul I:
-

la clasa a IX – a au plecat 6 elevi (2 elevi de la IX C, 2 elevi de la IX G , 1 elev de la IX D și 1
elev de la IX J) și a venit un elev la IX F;

-

la clasa a X – a au plecat 2 elevi (X F și X H) și au venit alți 2 elevi (X D și X H);

-

la clasa a XI – a au plecat 4 elevi (2 elevi de la XI A, și câte 1 elev de la XI B și XI G);

-

la clasa a XII – a au plecat 3 elevi (2 elevi de la XII B și 1 elev de la XII A).
Cei mai mulți elevi au plecat din clasa a IX – a, situația păstrându-se constantă la mai multe

clase, numărul elevilor înscriși la începutul semestrului I al anului 2019 – 2020 fiind același cu numărul
elevilor rămași la sfîrșitul semestrului I.
Situația elevilor veniți și a celor plecați pe nivel de clase, în semsetrul I al anului școlar 2019 –
2020 este prezentată în tabelul următor.

Clasele

Elevi

Elevi

plecați

veniți

Clasa a IX - a

6

1

Clasa a X - a

2

2

Clasa a XI - a

4

-

Clasa a XII - a

3

-

15

3

Total

Tabel: Situația elevilor înscriși la începutul semestrului I al anului școlar 2019 – 2020 a celor
rămași la sfărșitul semestrului I
Clasele

Înscriși

Rămași

Clasa a IX - a

310

310

Clasa a X - a

291

291

Clasa a XI - a

276

272

Clasa a XII - a

65

62

Total

947

935

La finalul semestrului I al anului școlar 2019 – 2020 situația absențelor elevilor este următoarea:

Clasa

Nr. total

Din care

Nr. de absențe

de

motivate

nemotivate

absențe
a IX - a

12 095

1841

10 254

aX–a

7720

1696

6024

a XI – a

5633

1487

4146

a XII - a

1241

677

564

26 689

5701

20 988

Total

La o verificare a numărului total de absențe – pe clase – observăm că cele mai multe absențe se
înregistrează la clasele de a X – a.

În ceea ce privește motivarea absențelor la fiecare clasă s-au obținut următoarele date:
-

clasele cu cele mai multe absențe sunt IX H, IX F, IX D, IX G, X J, X B, XI J și XII B;

-

cele mai multe absențe nemotivate sunt la clasele IX H, IX D, IX E, IX F, IX G, X B, X
J, XI G, XI J și XII A;

-

nu există clasă cu frecvență 100%;

-

clase cu cea mai bună frecvență sunt clasele IX C, X C, X A, XI D;

-

clasa de liceu cu frecvența cea mai bună este clasa a IX A (148/ din care doar 82
nemotivate).

4. Situația corigențelor
S-a verificat situația corigențelor din fiecare catalog și s-a observat un număr de 215
corigenți și 89 de elevi cu situația școlară neîncheiată. La clasa a XI – a H există un caz de abandon
școlar.
Prezint mai jos, situația corigențelor și a situațiilor școlare neîncheiate pe nivel de clase.

Clasa

Corigenți

Cu situația

Abandon / alte

neîncheiată

situații
a IX - a

89

39

aX–a

58

21

a XI – a

48

27

a XII - a

20

2

Total

215

89

Situația celor mai multe corigențe pe clase se prezintă astfel:
-

89 la clasa a IX – a (17 corigenți la IX H și 15 la IX G);

-

59 la clasa a X – a (14 la XB și 10 la XG);

-

48 la clasa a XI – a (13 la XI F și 9 la XI H);

-

20 la clasa a XII – a (14 la XII B și 6 la XII A).

În urma analizei situației refritoare la corigenți, s-a observant că:
-

cei mai mulți corigenți se află la clasele a IX – a (89/ 17 la IX H, 15 la IX G, 14 la X
B, 14 la XII B);

-

cele mai multe situații neîncheiate se află la clasele de a IX – a (39/ 9 la IX H și 8 la
IX E);

-

cele mai puține situații neîncheiate se află la clasele de a XII – a (2 la XII B);

-

există o situație de abandon școlar la clasa a XI – a H;

-

clasa cu promovare 100% este a IX – a A;

-

clasa a XI – a G nu are corigenți și sunt 8 elevi cu situații neîncheiate.

5. Situația mediilor la purtare
În urma verificării cataloagelor și a confruntării cu situațiile raportate la consiliul profesoral
de sfârșit de semestru din data de 18 decembrie 2019, s-a observant că:
-

au fost situații de scădere a notei la purtare din cauza absențelor, conform ROFUIP;

-

au fost medii scăzute la purtare din motive disciplinare respectând prevederile
ROFUIP.

În toate situațiile s-au respectat etapele prevăzute de regulamentul școlar. Diriginții au făcut
dovada faptului că au motivat.
Deciziile de luat în viitor, la nivel de școală, cu privire la următoarele aspect:

-

la sfârșitul semestrului se face media și se notează cu roșu, sub sem. I / sem. II;

-

în catalog se scrie cu cerneală albastră sau roșie.

Prezentul raport de activitate folosește la întocmirea raportului semestrial pe școală la Liceul
Tehnologic Hîrlău.
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