
ŞCOALA TA AICI!

                                     

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a ………………………………………………………… elev/ă la Şcoala 

Gimnazială  Recea,  Structura .........................  în clasa ………. ,  vă rog să  binevoiţi  a-mi 

aproba  cererea  de  scutire  medicală  pentru  ora  de  educaţie  fizică  şi  sport  pe  semestrul 

…....... / an şcolar …………….., pe baza adeverinţei medicale cu nr. ……….. /……........….

Menţionez  că  voi  respecta  prevederile  art.  61 alin  (1)  –  (4)  din Regulamentul  de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar .

Data:_______________                                                     Semnătura:______________________

Extras din ROFUÎP / Art. 61. - (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la  
orele de educatie fizica si sport. Acestor elevi nu li se acorda note si nu li se incheie media 
la aceasta disciplina, in semestrul sau in anul in care sunt scutiti medical. 
   (2) Pentru elevii scutiti medical profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in 
catalog, la rubrica respectiva, "scutit medical in semestrul ........" sau "scutit medical in 
anul scolar .....", specificandu-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. 
   (3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament  
sportiv la orele de educatie fizica si sport, avand insa incaltaminte adecvata pentru salile de  
sport. Absentele lor de la aceste ore se consemneaza in catalog si genereaza efectele prevazute  
de legislatia in vigoare. 
   (4) In timpul orei de educatie fizica si sport elevilor scutiti medical, pentru o fireasca 
integrare  in  colectiv,  cadrul  didactic  le  poate  atribui  sarcini  organizatorice:  arbitraj, 
cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, 
distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive 
usoare etc. 

_______________________________________________________________________
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M A R A M U R E Ș  –  R O M Â N I A

V I Z A T V I Z A T
DIRECTOR, Invatator / Profesor de educaţie fizică şi sport, SECRETAR,

__________________________________________ __________________________________________


