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Raportul comisiei de disciplină elevi 

Semestrul al II lea 
Anul scolar 2018-2019 

 
 

Scopul Comisiei disciplină elevi a fost acela de a asigura monitorizarea disciplinei 

elevilor în școală și de a lua măsuri, acolo unde este cazul în vederea remedierii situației 

disciplinare. 

La baza menținerii unei stări disciplinare firești în sistemul educațional, se află 

cunoasterea si respectarea R.O.I. 

Climatul organizației școlare a fost unul deschis, caracterizat prin dinamism și grad 

înalt de angajare a membrilor instituției școlare. În general, cadrele didactice au desfăsurat 

o activitate meritorie implicându-se activ în bunul mers al activității educative școlare și 

extrașcolare prin care au urmărit și promovarea imaginii școlii . 

Nivelul atingerii standardelor educaționale la sfârșitul anului scolar 2018 – 2019, 

rezultă din următoarele date statistice: 

Elevi înscriși: 371 

Promovați la sfârşitul sem II : 325 

Corigenti : la un obiet :19 ; la două obiecte: 11, la , repetenţi :  11 

Promovați după corigenţă 353 adică:  95,14%  

Repetenți :    13   

Exmatriculați: 0 

Starea disciplinară: 

Cu nota scăzută la purtare : între 9-7 : 31elevi ; sub 7 : 5 elevi  

Absenteism : 

Total absențe la sfârşitul sem II: 3428 din care motivate:2068 și nemotivate: 1360 

În urma sesizărilor primite la Comisia de disciplină elevi din partea diriginților s-a 

aplicat sancțiunea cu scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea abaterilor 

disciplinare . 
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Menționez că toți acești elevi, pe lângă aceste abateri disciplinare au cumulat și un 

număr important de absențe, ceeace a dus la scăderea drastică a notei la purtare.   

 

Cu privire la această situație se remarcă măsurile disciplinare luate în timpul anului 

școlar: scăderea notei la purtare celor ce au avut foarte multe absențe nemotivate sau au 

săvârșit abateri disciplinare severe.  

Trebuie pus accentul si în continuare pe educarea elevilor pentru a nu avea 

evenimente deosebite la acest capitol. 

În cadrul orelor de dirigenție, au fost desfășurate activități de prevenire a situațiilor de 

indisciplină prin colaborarea cu poliția de proximitate și alte organe abilitate. 

Un rol important l-a avut implicarea consilierului psihopedagog în stabilirea și 

implementarea măsurilor ameliorative. 

S-a avut permanent în vedere , de către toate cadrele didactice determinarea elevilor 

în vederea respectării ROI , reducerea întârzierilor la ore, abordarea unei ținute decente . 

 

Prin toate acțiunile desfășurate de-a lungul semestrului al II-lea, fiecare cadru didactic a și-a 

adus aportul la îmbunătățirea stării disciplinare a elevilor, prin: 

- respectarea regulamentelor școlare în vigoare; 

- ținută decentă în concordanță cu climatul educativ; 

- folosirea unui limbaj adecvat vârstei și locului unde se află; 

- atitudinea respectuoasă față de personalul scolii; 

- frecvența obligatorie la orele de curs; 

- participarea la toate activitățile școlii; 

- obligația de a circula numai prin locurile permise elevilor; 

- obligația de a nu aduce persoane străine în școală; 

- păstrarea în condiții optime a bunurilor din incinta școlii; 

- păstrarea curețeniei în școală. 

 

La nivelul Școlii Gimnaziale “Grigore Silași” există o permanentă preocupare pentru 

rezolvarea tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfășurării procesului 

instructiv- educativ și nu numai. Există o comunicare optimă între toți factorii care pot avea 

un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinți-cadre didactice-poliție -biserică- primărie) 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Carmen Deiac 


