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PROCEDURĂ 
DE ÎNVOIRE A ELEVILOR ÎN TIMPUL 

PROGRAMULUI ȘCOLAR 
COD PO 124 

 
Procedura operational ”DE ÎNVOIRE A ELEVILOR ÎN TIMPUL PROGRAMULUI 

SCOLAR” 

corespunde clauzei 4.2 din SR EN ISO 9001 ; 2000, ales ca 

model de referintà pentru implementarea sistemului de management al calitàții ìn 

LICEULUI TEHNOLOGIC, COM.BĂLȚEȘTI 

 

 

 

         1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei/ reviziei 
Ediţia/  
Revizia 

Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Carpan Gabi 
Coordonator  

CEAC 
21 Mai 
2018 

 

Verificat 
Alexandrescu Mircea Director adjunct 22 Mai 

2018 
 

Aprobat Bodeanu Claudia 
Director 22 Mai 

2018 
 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 

Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 22.05.2018 
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Părinții își asumă responsabilitatea învoirii elevului în timpul programului școlar, precum și a 

siguranței deplasării acestuia de la școală spre casă. 

3. Responsabilități 

 Conducerea școlii 

 Profesorul de serviciu 

 Elevii 

 Părinții elevilor 

Anexa 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA 

LICEULUI TEHNOLOGIC, COM. BĂLȚEȘTI 

COM. BĂLȚEȘTI, str.Principală , nr.252 

e-mail : sambaltesti@yahoo.com  

 

Nr. …….. / ………………………. 

BILET DE IEȘIRE DIN ȘCOALĂ 

IN TIMPUL PROGRAMULUI  

DATA : ………………….. 
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INTERVALUL ORAR : ………………. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI :……………………………………………………… 

CLASA : ……… 

SEMNĂTURA PROFESOR/DIRIGINTE : ………………..  

 MOTIVUL INVOIRII : …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

NUMELE ȘI PRENUMELE PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL :………………………….. 

………………………………………………………………. 

NR.TELEFON PĂRINTE/TUTORE: ……………………… 

ORA CONVORBIRII TELEFONICE: …………………….. 

 

DIRECȚIUNEA, 

 

4. Scop 

Reglementarea modului de invoire al elevilor. 

 Monitorizarea elevilor involti în timpul desfășuràrii orelor. 

 
5. Domeniu 

Procedura se apücà tuturor elevilor din LICEULUI TEHNOLOGIC, COM.BĂLȚEȘTI. 

6.  Documente de referință 
- R.O.F. al LICEULUI TEHNOLOGIC, COM.BĂLȚEȘTI. 

7.  Procedura 
Art. 134.Elevii au obligaţia să respecte prevederile Art. 14, lit a) - r) din Regulamentul de 
organizare și funcționare al L. T.com.Bălțești  și din prezentul document: 

a) să freventeze toate cursurile; 

b) să respecte regulamentele și deciziile unității școlare; 

c) să aibă un comportament civilizat; 

d) să respecte drepturile de autor, de proprietate intelectuală; 

e) să elaboreze lucrări originale; 

f) să sesizeze reprezentanții unității pentru orice situație care pune în pericol siguranța 

elevilor și a cadrelor didactice; 
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g) să sesizeze autorităților ilegalitățile din procesul de învățământ; 

h) să utilizeze corespunzător toate facilitățile/ bunurile școlare la care au acces; 

i) să poarte carnetul de elev, vizat la începutul anului școlar; 

j) să restituie manualele în stare bună; 

k) să manifeste toleranță; 

l) să anunțe dirigintele, învățătorul în cazul îmbolnăvirii, evitând punerea în pericol a 

colegilor și a personalului școlii, 

m) să aibă ţinuta decentă; 

n) să folosească intrarea elevilor 

o) să aștepte în fața cancelariei, dacă trebuie să vorbească cu un cadru didactic; 

p) să păstreze liniștea atunci când așteaptă pe holuri; 

q) să ceară permisiunea de a pleca (pentru probleme medicale sau altele ugente) 

profesorului de serviciu, dirigintelui sau a directorului. Aprobarea se va face pe baza 

unui bilet de voie tipizat, bilet ce va constitui documentul prin care dirigintele va motiva 

absențele, după consultarea părinților elevului învoit. Neconfirmarea scrisă din partea 

părinților duce la anularea învoirii şi, prin urmare, la înregistrarea absenţei nemotivate; 

r) să cunoscă și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și 

stingere a incendiilor, de protecție civilă și de protecție a mediului. 

 
Biletul de voie nu reprezintă justificarea motivării absențelor elevului în 

perioada pentru care a fost eliberat. 

Pc durata învoirii se vor pune absențe în catalog elevului învoit,urmând ca 
acestea să fie motivate de către dirigintele clasei din care face parte elevul, pe 

baza documentelor justificative, prezentate de către elev. 
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