
Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean 

 

 

COMPONENŢA 

 COMISIEI PENTRU DISCIPLINĂ A ELEVILOR 

 

1. Pop Angela 
2. Pop Cristian 
3. Silveșan Tatiana - părinte 
4. Libotean Cristina - elev 

 

OBIECTIVE:  

 

� Stabilirea unui grafic al activităţilor. 

� Colaborarea cu învăţătorii, diriginţii, toate cadrele didactice şi personalul didactic 

auxiliar dar şi cu alte instituţii abilitate – poliţie, primărie, asociaţii, fundaţii, etc.  

� Asigurarea unui climat favorabil cooperării între familie, şcoală şi societate. 

� Organizarea de activităţi diverse pentru stimularea atitudinilor pozitive în rândul 

elevilor. 

� Căutarea de metode alternative pentru prevenirea indisciplinei.  

� Achiziţionarea/confecţionarea de materiale didactice tematice. 

� Participarea la simpozioane şi alte activităţile metodice cu această temă. 

 

 

 

 

 



ACTIUNI 
PENTRU 
ATINGEREA 
OBIECTIVULUI 
 

REZULTATE 
AŞTEPTATE 

TERMEN RESPONSABILI EVALUARE 

 
Prelucrarea R.O.I. 

 
Cunoaşterea şi 
respectarea 
regulamentelor 
şcolare de către 
elevi 
 

 
1 oct.2012 

 
Învăţători, Diriginţii 

 
Semnăturile 
elevilor care 
au luat la 
cunoştinţă 
ROI 

 
Notarea 
permanentă a 
absenţelor în 
cataloage 

 
Toate absenţele 
elevilor vor fi 
notate în 
cataloage 
 

 
Permanent 

 
Toate cadrele 
didactice 

 
Verificarea 
cataloagelor 

 
Monitorizarea 
elevilor care au 
abateri disciplinare 
şi motivele care 
determină aceste 
abateri 

 
Realizarea pe 
clase ,a unei 
situaţii cu 
abaterile 
disciplinare şi 
măsurile de 
remediere 
aplicate 
 

 
Lunar  

 
nvăţători, Diriginţii  

 
Scăderea din 
punct de 
vedere 
numeric şi al 
gravităţii 
abaterilor 

 
Întărirea legăturii 
cu familiile elvilor 
indisciplinaţi 

 
Motivarea 
pentru întărirea 
disciplinei în 
rândul elevilor 

 
Când este 
cazul 

 
Învăţători, 
Diriginţii;Consilierul 
educativ 

 
Discuţii cu 
părinţii 

 
Consilierea 
psihopedagogică a 

 
Îmbunătăţirea 
stării 

 
Când este 
cazul 

 
Învăţători, 
Diriginţii;Consilierul 

 
Scăderea 
numărului  



           
 Responsabil, 

   prof. Carmen Deiac 

elevilor care 
produc acte de 
indisciplină 
 

disciplinare a 
elevilor 

educativ mediilor la 
purtare sub 
10. 

 
Sancţionarea 
elevilor care 
absentează 
nemotivat 
conform cu ROI 
 

 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 

 
Când este 
cazul 

 
Învăţători, Diriginţii; 
Comisia pentru 
disciplină a elevilor 

 
Observarea 
directă 

 
Efectuarea 
serviciului pe 
şcoală în mod 
efficient 
 

 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 

 
permanent 

 
Profesorii de 
serviciu pe unitate 

 
Scăderea 
intenţiei de 
indisciplină 

 
Dezbatere pe tema 
“Am drepturi, dar 
şi îndatoriri” 

 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 
 

 
Semestrul 
I 

 
Diriginţii; 
Consilierul educativ 

 
Proces-verbal 

 
“Cauzele care 
conduc la starea de 
indisciplină “– 
masă roundă 

 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor 
 

 
Semestrul 
al II-lea 

 
Învăţători, Diriginţii; 
Consilierul educativ 

 
Proces-verbal 

 
Analiza stării 
disciplinare a 
elevilor 

  
Semestrial  

 
Învăţători, Diriginţi, 
Comisia pentru 
disciplină a elevilor 
 

 
Proces-verbal 


