
 

g 

 

⚫ Prezența regulată reprezintă un element esențială în a le oferi 
copiilor cel mai bun start în viață 

⚫ Țelul este de a avea întotdeauna prezență 100% 

⚫ Elevii care absentează sau care întârzie în mod regulat au șanse 
mai mari de a nu țin pasul cu materia de curs și de a avea 
rezultate mai slabe la examene 

⚫ O prezență bună va dovedi viitorilor angajatori și că tânărul(a) 
este o persoană responsabilă 

⚫ Studiile arată că elevii care merg la școală în mod regulat au un risc 
mai scăzut de a da dovadă de comportament antisocial sau ilegal. 

Procentele de prezență școlară și tipul pierdut asociat: 

95% 9 zile = 54 de lecții pierdute 

90% 19 zile = 114 de lecții pierdute 

85% 29 de zile = 174 de lecții pierdute 

80% 38 de zile = 228 de lecții pierdute 

75% 48 de zile = 288 de lecții pierdute 

⚫ De asemenea, este important și să ajungă la școală la timp 

⚫ Dacă un copil va întârzia zilnic la școală, procesul de învățare 
va avea de suferit. 

Întârziind la școală în fiecare zi a anului școlar se va pierde 
din timpul alocat învățării în anul academic 

5 minute întârziere = 6.5 zile pierdute 

15 minute întârziere = 10 zile pierdute 

20 de minute întârziere = 13 zile pierdute 

30 de minute întârziere = 19 zile pierdute 
 

 

Absențele 
școlare contează! 
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⚫ Părintele/tutorele este responsabil de a asigura accesul la 
educația adecvată al copilului 

⚫ Prezența regulată la școală reprezintă un factor important 
pentru a le oferi copiilor cel mai bun start posibil în viață 

⚫ Elevii care absentează în mod regulat deseori nu țin pasul cu 
materia de curs și pot prezenta de niveluri mai ridicate de 
anxietate 

⚫ O prezență bună va dovedi potențialilor angajatori și că 
tânărul(a) este o persoană responsabilă 

Este important să se ajungă la școală la timp. În cazul în 
care copilul întârzie zilnic la școală, procesul de învățare 
va avea de suferit. 

5 minute întârziere = 6.5 zile pierdute 

15 minute întârziere = 10 zile pierdute 

20 de minute întârziere = 13 zile pierdute 

30 de minute întârziere = 19 zile pierdute 
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