Seminarul Teologic Ortodx “Justin Patriarhul”
Nr. _____ pag. _____ din __________ 201…

Avizat director,

Domnule Director,
Subsemnatul(a), …………………………………………, tatăl / mama / tutorele
elevului(ei) ……………………………………………………, din clasa a ……-a …., vă rog
să îl(o) învoiţi pe fiul(fiica) meu(mea), în ziua de ………………………., între orele
………………. deoarece (motivul) …………………………………………….....................
Telefonul părintelui / tutorelui ……………………………
Data: ……………………..

Semnătura: ……………………

Notă: - sunt aprobate cereri de învoire pt. maxim 2 zile/lună;
- cererile trebuie aduse înainte ca elevul să lipsească sau în prima zi când vine la şcoală;
- motivul învoirii trebuie să fie explicit;
- notarea numărului de telefon este obligatorie (pentru verificare);
- aprobarea motivării absenţelor pentru elevii care au antecedente de falsificare a
respectivei cereri se face numai prin înmânarea cererii de către părinte / tutore personal;
- la fiecare 10 absenţe nemotivate se scade câte un punct la purtare.
Absenţele au fost motivate de către dirigintele(a) clasei, prof. …………………………………
pe data de ..............………..…….
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