
 

 

 

RAPORT 

COMISIA DISCIPLINĂ ELEVI 

sem I an școlar 2015-2016 

 

Obiectivele care stau la baza educării copiilor în spiritul respectării disciplinei 
sunt: cunoașterea de către elevi a normelor specifice disciplinei; formarea la 
elevi a unor deprinderi și obișnuințe de conduită disciplinată; dobândirea 
capacității de autocontrol al forțelor fizice și psihice; stabilizarea atitudinilor de 
punctualitate și corectitudine. 

Situaţia disciplinară este reflectată atât de notele la purtare acordate la sfârşitul 
semestrului I, precum şi de numărul sau gravitatea sancţiunilor aplicate elevilor. 
Astfel, un număr mare de elevi au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare 
din cauza absenţelor, dar și din cauza abaterilor disciplinare. 

S-au înregistrat acte grave de indisciplină, fiind sancţionaţi prin scăderea notei la 
purtare sub 7  un număr de 17 elevi. 

Numărul mare de elevi cu note la purtare scăzute sub 7 este explicat de 
aplicarea reglementărilor R.O.F.U.I.P. cu privire la sancţionarea abaterilor 
disciplinare . 

Din totalul de 367 elevi din ciclul gimnazial, numărul de elevi sancţionaţi 
disciplinar se ridică la 36, ceeace reprezintă 9,8% . Aceste sanctiuni s-au aplicat 
pentru : absente nemotivate, violență fizică și verbală, furt, fumat în interiorul 
şcolii, deranjarea orelor , distrugerea bunurilor şcolii.  

Pe clase, situația se prezintă după cum urmează: 

 

 

Clasa Note la purtare sub 7 Note la purtare intre 8 și 9 

a V-a A 1  

a V-a C 1  
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a VI-a A 1 1 

a VI-a B  1 

a VII-a A 3  

a VII-a B 1 5 

a VII-a C 2 3 

a VIII-a A 2 5 

a VIII-a B 5 1 

a VIII-a C 1 2 

a VIII-a D  1 

TOTAL 17 19 

 
 

 

Educarea elevilor în spiritul respectării disciplinei face trecerea treptată de la 
disciplinare la autodisciplinare și stăpânire de sine. 

Trebuie pus accentul şi în continuare pe educarea elevilor pentru a nu mai avea 
evenimente deosebite la acest capitol. 
Cu privire la această situatie se remarcă măsurile disciplinare severe, luate în 
timpul semestrului I al acestui an şcolar precum scăderea notei la purtare celor 
ce au avut foarte multe absente nemotivate sau au săvârsit abateri disciplinare 
severe.  

 
În comisia dirigintilor au fost dezbătute şi se vor dezbate în continuare aceste 
probleme urmând a se  identifica măsurile necesare ce se impun în vederea 
îmbunătătirii stării disciplinare a elevilor. 
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