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Referinţe: 

Legea  educaţiei naţionale  
Legea  nr. 87/2006  cu privire  la aprobarea Ordonantei de urgenta cu nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii  educaţiei  
Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
Alte prevederi specifice existente stabilite prin ordine de ministru, metodologii, 

instrucţiuni  
şi regulamente. 

 

      1.   Scopul procedurii : 

Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare – evaluare. 
 

      2.   Aria de cuprindere : 

Procedura se aplica intregului personal didactic al unităţii şcolare, indiferent de catedra 
sau de forma de incadrare (titular sau suplinitor) 

 
3. Responsabilităţi : 
 

   Directorul unitatii- aprobă şi aplică procedura  
Comisia didactico-metodică şi pentru curriculum urmaresc notarea ritmica si parcurgerea 

programei scolare, monitorizează aplicarea prezentei proceduri 

4. Conţinutul procedurii : 

- Atributiile Comisiei privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare 
- Monitorizarea notarii ritmice a tuturor elevilor din clasele unitatii scolare; 
- Monitorizarea numarului de note acordat fiecarui elev in concordanta cu 
numarul de ore alocat disciplinei respective; 
- Monitorizarea frecventei elevilor din clasele I-VIII 
- Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente; 
- Verificarea existentei documentelor medicale ale elevilor scutiti de educatie 
fizica; 
- Monitorizarea elevilor cu risc de abandon scolar; 
- Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare; 
- Verificarea sistematica a corectitudinii cu care se completeaza cataloagele de 
catre cadrele didactice; 
- Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari; 
- Realizarea unor scurte informari lunare privind situatia frecventei elevilor si 
masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catre 
conducerea scolii; 
- Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita 
aglomerarea elevilor; 

- Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise 
si a notelor trecute in catalog; 

- Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; 
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- Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie 
sau abandon scolar in cazul fiecarui elev, inainte de prezentarea acestei 
situatii, spre validare, in sedinte ale consiliului profesoral; 

- Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notarii, 
situatia frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in 
cauza. 

Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia pentru curriculum verifica corectitudinea completarii 
cataloagelor.  

Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic 
elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective. 

(1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal, notarea ritmica impune 
existenta a cel putin a unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o nota se acorda prin 
evaluare orala.  

(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal, notarea ritmica impune existenta a cel putin a 
unei note pana la jumatatea semestrului, o nota prin evaluarea orala si o nota prin 
evaluarea unei probe scrise.  
Pasul 2: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar, Comisia verifica: 
- corectitudinea incheierii mediilor; 
- completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor; 
- numarul de absente. 

Prin urmare, Comisia pentru curriculum urmareste atentionarea si sanctionarea de 
catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-una din situatiile inscrise in 
continutul R.O.F. si R.O.I. al scolii: 

(1) La fiecare 15 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade 
nota la purtare cu un punct.  

 (2) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o 
singura disciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme 
parintele/sustinatorul legal la scoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. 

 (3) În fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, în situatii întemeiate, 
motivarea absentelor pentru maximum 3 zile lucratoare. Solicitarea se face pe baza de 
cerere adresata dirigintelui/ înv. clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei 
sustine aprobarea.  

Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, în baza raportului 
comisiei de urmarire a notarii ritmice, numita prin decizia directorului si cu aprobarea 
Consiliului Profesoral;  

De asemenea, Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). 
Pasul 3: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu 
planificarile calendaristice, la fiecare disciplina. 
Pasul 4:  Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii 
situatiei atunci cand este cazul.  
Pasul 5: Prezentarea catre conducerea scolii - a informarilor realizate lunar/ semestrial/ 
anual  privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate. 
Monitorizarea procedurii: 

Comisia este formata din doua cadre didactice, a caror activitate este coordonata de 
catre directorul adjunct.  

Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele 
pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.  

Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de 
catre profesorii de serviciu.  
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Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta 
raportul în fata Consiliului Profesoral. 
 

5. Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membrii Comisiei pentru curriculum, managerii unităţii de 

învăţământ. 

6. Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

  INREGISTRARI: Rapoartele Comisiei pentru curriculum 
 


