COLEGIUL NAŢIONAL
„DRAGOŞ VODĂ”
SIGHETU MARMAŢIEI

Nr :_

/

._

.201

Data aducerii la cunoștința dirigintelui :

.

Aprob,
Director,
prof.dr. Mih Vasile

.201

Avizat,
Diriginte,

Data:

_.

Data:

_.

.201

.201__

Domnule Director,
Subsemnatul/a
B.I/C.I. serie
_nr.

_, legitimat/ă cu
, în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei
_, din clasa
de la Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, în conformitate cu prevederile
ROFUIP* în vigoare*, vă rog a aproba motivarea absenţelor de la cursuri/activităţile şcolare ale
fiului/fiicei meu/mele, realizate în perioada _
, în intervalul
orar
.
Motivul prezentei solicitări:

Data
.

Semnătura

.201


ROFUIP – Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Art.94. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt
considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există);
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu
dirigintele/învăţătorul clasei.
(3) [...]
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului [...].
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
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