Procedura generală de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de
violenţă fizică
În condiţiile producerii unui incident cu caracter violent,
unitatea şcolară va urma prezenta procedură:

1. Constatarea faptei / autosesizarea/ verificarea informaţiilor;
2. a. Anuntarea de indata a profesorului de serviciu,
b. Informarea conducerii unităţii;

3. Acordarea primului ajutor victimei/victimelor în acord cu normele de prim-ajutor ori în funcţie de natura şi gravitatea
vătămărilor corporale suferite*;

4. Anunţarea imediată, de către conducerea unităţii a părinţilor/tutorilor legali şi a autorităţilor competente**
(112, Medic şcolar, Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)
*Dacă situaţia impune, se solicita ajutorul ambulanţei prin apelarea serviciului 112.
** Dacă există riscul de producere iminentă a unei fapte cu violenţă, ori este în curs de desfăşurare, se va solicita sprijinul
Jandarmeriei / Poliţiei prin intermediul apelului de urgenţă 112. În cazul în care fapta s-a produs şi nu există riscul
revenirii agresorilor sau al escaladării conflictului, se apelează la poliţistul de proximitate. (în cazul programului de dupăamiază se va apela echipajul de intervenţie al Poliţiei 0269 208205)

5. Informarea ISJ de către conducerea unităţii de învăţământ, în cel mai scurt timp, cu privire la evenimentul produs,
consecinţele acestuia şi măsurile luate până la acel moment
(Ex. anunţarea părinţilor şi a autorităţilor, acordarea primului ajutor, etc.);

6. Analizarea cazului şi dispunerea de măsuri în Comisia pentru prevenire şi combaterea violenţei, Comisia de disciplină,
Consiliul Profesoral, atât pentru victimă***, cât şi pentru agresor;

7. Aplicarea sancţiunii de către diriginte/ învăţător şi comunicarea acesteia părinţilor;

8. Completarea de către diriginte a Fişei de înregistrare a cazului de violenţă şi transmiterea acesteia persoanei desemnate
de Comisia pentru prevenire şi combaterea violenţei să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date;

9. Monitorizarea de către Comisia pentru prevenire şi combaterea violenţei a măsurilor de intervenţie aplicate şi evaluarea
impactului creat asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv;

***Pentru victime se vor respecta prevederile Legii 211/ privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
Pentru agresor(i) se vor respecta prevederile specifice în vigoare (ROFUIP, ROI, etc)

Procedura generală de intervenţie la nivelul şcolii în cazul altor situaţii de violenţă
În condiţiile producerii unui incident incadrat in categoria
actelor de violenta (exceptand violenta fizica), unitatea
şcolară va urma prezenta procedură:

a) Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii
b) Comisia de violenţă→realizează o anchetă detaliată→ convoacă Consiliul Profesorilor Clasei
c) Consiliul Profesorilor Clasei - analizează cazul şi stabileşte o sancţiune
d) Se sancţionează elevul
e) Dirigintele → aplică sanţiunea→ Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o
transmite persoanei desemnate de Comisia pentru prevenire şi combaterea violenţei să
centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date
→ Informează părinţii
→ recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor
→ monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi consilierul şcolar
f) Profesorul din cabinetul de asistenţă psihopedagogică → realizează consilierea psihologică
pentru victimă/agresor
g) Comisia pentru prevenire şi combaterea violenţei se asigură că fenomenul de violenţă a fost
înregistrat, că măsurile de intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora
asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv.

