FISA DE ÎNREGISTRARE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ ÎN ŞCOALĂ
Informaţiile de la punctele A, B, C, D şi E se completează în cel mult 5 zile de la semnalarea
actului de violenţă.

A. Date generale unitate de învăţământ
Unitatea de învăţământ:
Localitate
Judeţ
Mediu de rezidenţă

1. Rural; 2. Urban

Localizare

1. Centru; 2. Periferie

Tip unitate

1. Şc generală; 2. Liceu

Număr de elevi

1. Total: …..
2. Ciclul primar: …….
3. Ciclul gimnazial: …….
4. Liceu: ……….
Tel/fax, e-mail

Coordonate şcoală
Reprezentant legal şcoală
(nume şi prenume)
Preşedinte Comisie pentru
prevenirea şi combaterea
violenţei la nivelul unităţii
şcolare (nume şi prenume)

B. Date generale privind cazul înregistrat
Data comiterii actului
de violenţă
Statutul
persoanei/persoanelor care
au semnalat incidentul
(posibil răspuns multiplu)

1. Profesor; 2. Învăţător; 3. Diriginte; 4. Elev al şcolii; 5. Părinte;
6. Alte persoane.

Tipul actului de violenţă
posibil răspuns multipluconform
nomenclatorului
actelor de violenta
Momentul
incidentului 1. în timpul orelor de curs; 2. în timpul orelor de instruire
(posibil răspuns multiplu)
practică; 3. în timpul desfăşurării activităţilor extraşcolare; 4. înpauză; 5. în
afara programului şcolar.
Locul incidentului
(posibil
răspuns multiplu)

1. în sala de clasă; 2. în alte spaţii şcolare (holul şcolii, grup sanitar); 3. în
curtea şcolii; 4. în zona de proximitate a şcolii.

Număr persoane implicate în incident: .......

C. Date despre autor/autori
Dacă actul de violenţă a fost comis de mai mulţi autori, în baza de date se completează p entru
fiecare autor, separat, informaţiile de mai jos, cuprinse la punctul C.
Număr autori:

Sex

1. M

2. F

Statut

1. Elev al şcolii; 2. Profesor; 3. Părinte; 4. Altă persoană din
şcoală; 5 Persoană din afara şcolii; 6. Autor necunoscut.

Clasa (în cazul în care
autorul este elev al şcolii)
Vârstă în ani împliniţi (în
cazul în care autorul este
elev al şcolii)
Antecedente acte de violenţă 1. Da, forme uşoare; 2. Da, forme grave; 3. Nu

D. Date despre victimă/victime
Dacă actul de violenţă a fost comis asupra mai multor victime, în baza de date se completează
pentru fiecare victimă, separat, informaţiile de mai jos, cuprinse la punctul D.
1. …..
2. Nu e cazul (distrugere de bunuri materiale).

Număr victime

Sex

1. M; 2.F.

Statut

1.Elev al şcolii; 2. Profesor; 3. Părinte; 4. Altă persoană din
şcoală;
5. Persoană din afara şcolii

Vârstă în ani împliniţi

E. Date privind prejudiciile şi consecinţele
Prejudicii rezultate

1. Da; 2. Nu

Dacă da, de ce tip?

1. psiho-afective; 2. materiale; 3. financiare; 4. fizice (număr zile
spitalizare, dacă este cazul).

A fost depusă o plângere?

1. Da; 2. Nu

Dacă da, de către cine?

1. Elev; 2. Părinte; 3. Şcoală; 4. Alte instituţii.

Dacă da, către cine?

1. Şcoală; 2. ISJ; 3. Autorităţi locale competente.

Informaţiile de la punctul F sunt facultative şi se completează în termen de 30 de zile de la
semnalarea actului de violenţă.

F. Alte informaţii relevante
Aplicarea de sancţiuni

1. Da 2. Nu

Sancţiuni
adresate elevului 1. observaţie individuală; 2. mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului
/elevilor
clasei/consiliului profesoral însoţită de scăderea notei la purtare; 3. mustrare
(posibil răspuns multiplu)
scrisă însoţită de scăderea notei la purtare; 4. retragerea temporară sau
definitivă a bursei însoţită de scăderea notei la purtare; 5. eliminarea de la
cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, însoţită de scăderea notei la purtare; 6.
mutarea disciplinară la o clasă paralelă, însoţită de scăderea notei la purtare;
7. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 8. preaviz de
exmatriculare, însoţit de scăderea notei la purtare; 9. exmatricularea cu drept
de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi
an de studiu, însoţită de scăderea notei la purtare sub 6; 10. exmatricularea fără
drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ, însoţită de scăderea
notei la purtare sub 6; 11. exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără
drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, însoţită de scăderea notei la
purtare sub 6.
Sancţiuni adresate
1. observaţie scrisă; 2. avertisment; 3. diminuarea salariului cu
profesorului/profesorilor
până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni; 4. suspendarea, pe o perioadă de până
(posibil răspuns multiplu)
la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii
didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii
de conducere, de îndrumare şi de control; 5. destituirea din funcţia de
conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 6. desfacerea disciplinară
a contractului de muncă.
Sancţiuni adresate părinţilor
(posibil răspuns multiplu)

1. Plata prejudiciilor 2. Alte tipuri de sancţiuni

Sancţiuni adresate altor
persoane

1. Da 2. Nu

Instituţii şcolare implicate
soluţionarea incidentului
(posibil răspuns multiplu)

1. Consiliul de Administraţie; 2. Consiliul profesoral; 3. Consiliul clasei;
în
4. Consiliul reprezentativ al părinţilor; 5. Comisia de combatere a
violenţei;
6. Consiliul reprezentativ al elevilor; 7. ISJ; 8. CJRAE ; 9. CJAPP;
10.
MECTS (sau o Agenţie Naţională subordonată).

Instituţii non-şcolare
implicate în
soluţionarea incidentului
(posibil răspuns multiplu)

1. Familie; 2. Autorităţi locale /judeţene competente
(primărie, DJAPC etc.); 3. Poliţie; 4. Jandarmerie; 5. ONG-uri; 6. Alte instituţii

Activităţi de asistenţă victimă
(posibil răspuns multiplu)

1. Asistenţă medicală; 2 Consiliere psihologică; 3. Implicarea în
activităţi extraşcolare relevante;
4. Alte tipuri de intervenţii

Activităţi de asistenţă autor
(posibil răspuns multiplu)

1. Asistenţă medicală; 2 Consiliere psihologică; 3. Implicarea în
activităţi extraşcolare relevante;
4. Alte tipuri de intervenţii

