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Nr.3950/16.10.2015 

 

COMISIA DISCIPLINĂ ELEVI 
 

MEMBRI COMISIEI 

Deiac Carmen – responsabil 
Pop AngelaPop Cristian 
Haiduc Camelia – părinte 

președinte CȘE - 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, ONG-uri,  

� 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 şi violenţei.  

� Achiziţionarea/confecţionarea de materiale didactice tematice. 

� Participarea la activităţile metodice cu această temă. 
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PLAN MANAGERIAL  
COMISIE DISCIPLINĂ ELEVI 

2014-2015 
Nr.  
crt. 

Activitate Perioada Responsabil 

1. Elaborarea, administrarea şi 

interpretarea unor chestionare având 

ca scop o mai bună cunoaştere a 

elevilor. 

Semestrial 

  

 

învăţătorii şi diriginţii 

2. Work-shop „Să exmatriculăm violenţa 

din şcoală” 

Semestrul I Prof. Deiac Carmen 

3. Concurs de afişe Semestrul I Prof. Pop Angela 

învăţători şi diriginţi 

4. Dezbatere-proces „Violenţa, chemată 

în judecată” 

*cu participarea consiliului elevilor 

şcolii şi invitaţi 

Semestrul I Prof. Pop Cristian 

învăţători şi diriginţi, 

 

5. Work-shop „Cum rezolv un conflict” Semestrul al II-lea  Prof. Deiac Carmen 

6. Carta împotriva violenţei Semestrul al II-lea învăţători şi diriginţi 

7. Dezbatere „Şcoala prietenoasă” 

*cu participarea consiliului elevilor 

şcolii şi invitaţi 

Semestrul al II-lea  Prof. Pop Angela 
         Prof. Pop Cristian 

învăţători şi diriginţi 

8. Analiza cazurilor de indisciplină, 
propuneri pentru luarea măsurilor în 
conformitate cu regulamentul şcolar  

ocazional învăţători şi diriginţi, 

conducerea şcolii 

9. Analiza situaţiei disciplinei în şcoală 

 

la final de semestru învăţători şi diriginţi, 

conducerea şcolii 

 

Responsabil Comisie 

Prof. Deiac Carmen 


