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PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR DIN CADRUL LICEULUI
TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Nr.
crt.
1

Obiective

Măsuri/acțiuni

Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Organizarea
activității Comisiilor
resposnabile

1. Numirea, prin decizie, a responsabilului și a componenței
Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
interculturalităţii și a Comisiei pentru programe de susținere
educațională și a celorlalte comisii relevante în conformitate cu
prevederile ROFUIP

Director
Consiliu de
administrație

Septembrie

Decizii

2. Consultarea legislației în vigoare pentru stabilirea acțiunilor și
măsurilor de diminuare a abandonului școlar
3. Întocmirea planului operațional al comisiilor în vederea
operaționalizării activității acestora;

2

3

Realizarea/
actualizarea bazei de
date a elevilor din
grupuri vulnerabile

Educarea elevilor și
părinților pentru

Consilier educative

Protocoale încheiate

Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea
violenţei, a faptelor de
corupţie şi discriminării
în mediul şcolar şi
promovarea
interculturalităţii

4. Încheierea unor protocoale de colaborare cu reprezentanţii
insituțiilor avizate în vederea supravegherii zonelor limitrofe
unităţii şcolare şi realizării de acţiuni comune de prevenire a
abandonului școlar.

Comisia pentru
programe de susținere
educațională

1.

Comisia responsabilă

Actualizarea bazei de date cuprinzând elevii cu risc de
abandon școlar prin solicitarea de informații nominale
profesorilor diriginți
2. Analiza cauzelor abandonului școlar și proiectarea unor măsuri
în vederea diminuării lor punctuale
3. Transmiterea listei nominale a copiilor cu risc de abandon
școlar către serviciile sociale comunitare
1. Popularizarea prevederilor legale în vigoare: Prelucrarea la orele
de dirigenție și în cadrul ședințelor cu părinții a ROFUIP, ROF/

Planuri operaționale

Octombrie

Baza de date

Periodic

PV de instruire

Consilier educativ
Consilier școlar
Profesori diriginți

MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
B-dul. Petrolului, nr.14 Ploieşti – Prahova
Tel: 0244 / 573182 ; Fax: 0244 / 573792; e-mail: lazar.edeleanu.ploiesti@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________
producerea
RI, Statutului elevilor privind a drepturilor și obligațiilor
comportamentelor
elevilor și părinților etc., precum și prelucrarea PO specifice;
dezirabile și
2. Prezentarea unor teme cu caracter educativ - preventiv
Responsabil comisia
Periodic
PV ale activităților
diminuarea
referitoare la cauzele abandonului școlar şi la consecinţele
diriginţilor
abandonului școlar
acestuia.
Consilier educativ,
3. Derularea de activități educative curriculare și extracurriculare
Periodic
Planuri de lecție
pentru diminuarea abandonului școlar.
4. Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituții
Profesori diriginți sau de
Ocazional
Acorduri de
specializate în vederea desfăşurării activităţi educativ-preventive
specialitate
parteneriat semnate
în unităţile de învăţământ și organizarea unor activități/
schimburi de experiență pe teme ce abordează frecvența, starea
Diplome/ adeverințe
disciplinară şi abandonul școlar.
Responsabil arie
5. Participarea la activități, ore de dirigenție/ ședințe cu părinții a
curriculară consiliere și
Periodic
reprezentanților serviciilor sociale comunitare și altor insituții
orientare
abilitate.
6. Organizarea, în colaborare cu autorităţile publice locale sau
organizaţiile nonguvernamentale, a unor proiecte educative
Ocazional
(artistice, sportive,culturale) care să stimuleze dorința de
Consilier educativ,
învățare şi comunicarea între tineri şi care să constituie
Responsabili comsii
alternative educative de petrecere a timpului liber.
specific
4

Asigurarea
școlarizării,
frecvenţei și stării
disciplinare prin:
- monitorizarea
frecvenței elevilor
- monitorizarea
stării disciplinare
- monitorizarea
elevilor din grupuri
vulnerabile

1. Verificarea ritmică a participării la cursuri a elevilor,
completarea graficului de frecvenţă pe clase şi unitate,
depistarea elevilor cu probleme de frecvenţă.
2. Depistarea cauzelor care generează fenomenul de absenteism
şi aplicarea unor măsuri de stopare.
3. Intensificarea şi eficientizarea colaborării şcolii cu familiile
elevilor.
4. Efectuarea periodică de analize în scopul cunoaşterii situaţiei
reale a actelor de violenţă comise în cadrul școlii și în zona
unităţii şcolare.
5. Aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de ROFUIP.
6. Punerea în aplicare a deciziilor menite să eficientizeze
procesul instructiv-educativ (sancţionarea abaterilor).
7. Consilierea individuală şi de grup pentru elevii care comit acte
de indisciplină în timpul orelor.

Profesorii diriginți

Permanent

Registru absențe
Cataloage școlare

Responsabil comisii
specializate

Permanent

Centralizatoare lunare
PV consiliere părinți

Consiliile claselor

De câte ori
este cazul

Consilierul școlar

De câte ori
este cazul

PV consilii clase
Fișa de înregistrare a
actului violență
Note scăzute la purtare
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8. Identificarea elevilor ai căror părinţi (unul sau ambii) sunt
Profesorii diriginți
Periodic
plecați în străinătate, găsirea unor modalităţi de ajutorare,
Comisii responsabile
supraveghere, îngrijire.
9. Identificarea familiilor în cadrul cărora minorii sunt supuşi la
Profesorii diriginți
Permanent
PV activități
abuzuri şi luarea măsurilor ce se impun.
10. Proiectarea/ Implementarea măsurilor de acordare a unor
Comisii responsabile
Ocazional
PV activități
servicii sociale pentru susținerea elevilor din grupuri
vulnerabile din motive economice
Formarea
1. Susținerea participării la cursuri de formare/ perfecționare în
profesorilor pentru
domeniul educației incluzive, pe teme privind violența,
Director
contribuția la
bulllyingul/ cyberbullyingul etc.
PV activități
diminuarea
2. Participarea la proiecte/ schimburi de experință în domeniul
Consiliu de
Permanent
abandonului școlar
educației incluzive, pe teme privind violența, bulllyingul/
administrație
Diplome/ adeverințe
cyberbullyingul etc.
3. Propunerea de proiecte la nivelul școlii experință în domeniul
Comisia de formare
Formulare de proiect
educației incluzive, pe teme privind violența, bulllyingul/
cyberbullyingul etc.
Evaluarea și
1. Monitorizarea aplicării măsurilor prevăzute în planul realizat
Director
Permanent
Plan elaborat
îmbunătățirea
2. Evaluarea modului de aplicare a măsurilor și a eficienței
Documente de
acestora
Director / CEAC
Semestrial
monitorizare
planului de măsuri
3.
Actualizarea
planului
de
măsuri
pentru
remedierea
Raport
pentru prevenirea
deficienţelor constatate
Comisia specializată
Anual
abandonului școlar

