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PLAN OPERAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ŞI DE DIMINUARE A
ABSENTEISMULUI IN ŞCOALĂ
An şcolar 2013-2014
OBIECTIV 1 – Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pt exercita asupra
elevilor, cadrelor didactice si a altor categorii de personal din cadrul unitatii scolare, provenite din partea unor perso
ane straine de mediul scolar
6.1. editarea regulamentului intern si diseminarea continutului acestuia; securizarea perimetrului scolii.
Nr. Crt

Activitati/Actiuni/Masuri

1.

Precizarea in regulamentul de ordine interioara al

Responsabili/parteneri
Conducerea scolii, cadrele didactice,

Evaluare
Eliminarea agresiunilor de orice

şcolii a reglementărilor privind accesul persoanelor

tip

exercitate

asupra

elevilor,

străine în incinta şi în interiorul şcolii

cadrelor didactice, personalului
auxiliar din cadrul unităţii şcolare,
în incinta sau în zonele din
imediata apropiere a şcolii

2.

Prelucrarea regulamentului la orele de dirigentie.

3.

Asigurarea eficientă a pazei unitaţii scolare:

Conducerea scolii în colaborare cu Politia ,

personal de paza la intrarea în şcoala, elevi de

Jandarmeria, firma de paza

serviciu, profesori de serviciu.
4.

Asigurarea comunicării eficiente cu părinţii

Conducerea scolii, cadrele didactice,
profesor consilier

5.

Sistem de supraveghere video

Gardian

6.

Introducerea uniformei scolare personalizate,

Conducerea scolii, cadrele didactice,

pentru ciclul primar si gimnazial.

parintii

OBIECTIV 2 – Prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot manifesta între
elevi, între elevi şi cadrele didactice sau între elevi şi personalul auxiliar; prevenirea şi combaterea formelor de violenţă
manifestate de părinţi în şcoală

2.1. conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar de către elevi, cadre didactice si parinti;
Nr.

Activitati/Actiuni/Masuri

Responsabili/parteneri

Evaluare

Constituirea comisiei de prevenire şi combatere a

Conducerea şcolii, cadre didactice, profesor

Procesele verbale intocmite cu

violenţei la nivelul şcolii

consilier

ocazia intalnirilor comisiei

Organizarea unor sedinţe cu părinţii cu scopul

Profesori diriginţi

Impactul informatiilor

informarii asupra legislatiei în vigoare, asupra

Învăţători

cauzelor şi condiţiilor manifestării violenţei în scoala

Profesor consilier

crt

1.
2.

precum şi asupra mijloacelor de prevenire a violentei

3.

Distribuirea de pliante privind date teoretice despre

Conducerea scolii

Calitatea materialelor informative;

violenţă, prelucrarea acestora la clase de catre

Consiliul elevilor

atitudinea participanţilor faţă de

diriginţi si consilier.

Cadre didactice

strategia propusă

Sedinte de informare a parinţilor privind strategia

Profesor consilier

antiviolenţă.

2.2. consilierea psiho-pedagogica a elevilor, profesorilor si părinţilor
Nr.

Activitati/Actiuni/Masuri

Responsabili/parteneri

Evaluare

crt
1.

2.

Realizare si promovarea unor pliante, materiale

Profesori diriginţi

Calitatea materialelor

informative pentru elevi, cadre didactice si parinti,

Învăţători

Impactul informatiilor

materiale privind fenomenul violentei

Profesor consilier

Consilierea individuala a persoanelor implicate in acte

Profesor consilier

Scaderea nr actelor de violenta

Profesor consilier

Imbunatatirea relatiilor intre elevi

Consilierea parintilor privind disciplinarea pozitiva a

Membrii echipei de implementare a

Imbunatatirea

copiilor, prevenirea violentei in familie, relationarea cu

proiectului

elev- cadru didactic

de violenta in scoala
3.

Consilierea de grup a elevilor in vederea adoptarii
permanenete a atitudinilor prosociale

5.

scoala, in cadrul proiectului educational „Scoala
parintilor”

relatiilor

parinte

2.3. cunoasterea si aplicarea de catre cadrele didactice a prevederilor Legii privind protectia si promovarea drepturilor
copilului
Nr. crt

Activitati/Actiuni/Masuri

1.

Prelucrearea regulamentului de ordine interioara

Profesori diriginti

Masura in care sunt respectate

elevilor si parintilor pentru cunoasterea drepturilor

Învatatori

prevederile regulamentului

si a indatoririlor elevilor din unitatea scolara

Părinţi

Contracte incheiate intre scoala si parintii elevilor

Profesori diriginti

din clasele a IX a

Părinţi

2.

Responsabili/parteneri

Evaluare

2.4. oferirea de activitati educationale atractive prin participarea la activitati extracurriculare
Nr.crt
1.

Activitati

Responsabili/partneri

Evaluare

Prezentarea de filme referitoare la violenta

Profesori diriginti

Numarul elevilor participanti la ac

Forme de abuz – explicarea conceptelor

Profesor consilier

tivitati, calitatea produselor,

Activitati in parteneriat

Politia, ONGuri

reducerea actelor de violenta din
scoala

2.

Activitati sportive

Catedra de sport

3.

Organizarea de competitii sportive la care participa

Catedra de sport

elevii, profesorii, echipe locale.

OBIECTIV 3 – Prevenirea si combaterea absenteismului
Nr. crt

Activitati/Actiuni/Masuri

Responsabili/parteneri

Evaluare

1.

Constituirea comisiei de monitorizare a absentelor

Membrii comisiei

Masura in care sunt respectate

Editarea procedurii de acces/iesire din scoala si

Conducerea scolii

prevederile procedurii de acces

diseminarea informatiilor in randul elevilor si

Cadrele didactice

parintilor

2.

Monitorizarea intrarilor in scoala

Profesor de serviciu
Gardian

3.
4.

Completarea situatiei lunare a absentelor si

Diriginti

transmiterea situatiei la ISJ

Secretara

Analiza

situatiei

administratie,

5.

absentelor

consiliul

in

consiliul

profesoral,

de

Conducerea scolii

Adoptarea de masuri de reducere a

comisia

Cadrele didactice

numarului de absente

dirigintilor, in cadrul orelor de dirigentie

Elevi

Consilierea elevilor care au multe absente

Diriginti
Profesor consilier
Elevi

6.

Completarea la timp a situatiei

Introducerea catalogului electronic, pentru o mai

Cadre didactice

buna monitorizare a situatiei scolare din partea

Parinti

Reducerea numarului de absente

6.
Parinti
parintilor

7

Informarea parintilor, prin trimiterea unui raport

Diriginti

intermediar, la mijlocul semestrului, in cazul

Conducerea scolii

elevilor cu multe absente/rezultate slabe la

Parinti

invatatura

Profesor consilier, Ciprian Abrudan

