
 

 

 

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI 
AN ȘCOLAR 2014-2015 

 
 
 
 

       
SCOP: îmbunătăţirea situaţiei disciplinare şi civice a elevilor din școală. 

       
 

OBIECTIVE: 
- conceperea unei proceduri de acțiune; 
- identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor 
educativ: note scăzute la purtare, violenţă verbală şi fizică, etc. 
- atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare; 
- motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural; 
- monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor. 
 
 
ATRIBUŢIILE COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI: 

 cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe 
care îl prezintă în consiliul profesoral; 

 propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare; 

 propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri; 

 verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi. 

 menţine legătura permanentă cu Poliţia; 

 colaborează cu diriginţii şi Consiliile profesorilor clasei; 

 elaborează un plan de măsuri în vederea prevenirii actelor de indisciplină; 

 propune Consiliului de administraţie prevederile pentru R.O.I. care să vizeze îmbunătăţirea climatului de disciplină; 

 verifică respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P. şi a R.O.I privitoare la comportamentul elevilor; 

 verifică procesele-verbale ale profesorilor de serviciu şi iau măsurile care se impun privind abaterile disciplinare semnalate; 

 verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi. 

 



 
 

NR. 
CRT 

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI COLABORATORI TERMEN Monitorizare 

1. Constituirea Comisiei de monitorizare a disciplinei  Director  
Responsabil comisie 

Consiliul de administraţie  
Consilierul educativ 

sept. 2014 Decizia de 
numire 

2. Elaborarea Planului managerial și stabilirea 
responsabilităților 

Responsabil comisie Cadrele didactice semestrial Planul 
managerial 

3. Întocmirea planului de activităţi Responsabil comisie Membri comisiei sept. 2014 Planificarea 
activităților 

4. Prelucrarea ROI (cunoașterea și respectarea 
regulamentelor școlare) 

Învățătorii și diriginții Directorul 
Responsabilul comisiei 

sept. 2014 Procesele-
verbale 

5. Colaborarea cu toate cadrele didactice, cu tot personalul 
auxiliar al școlii pentru ameliorarea situației disciplinare a 
elevilor 

Comisia Cadrele didactice permanent  

6. Întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară Responsabilul 
comisiei 

Cadrele didactice anual Evidența 
abaterilor și 
a sancțiunilor 

7. Elaborarea unei proceduri de anunțare/ sancționare a 
abaterilor disciplinare 

Membri Toate cadrele didactice Dec. 2014  

8. Supervizarea disciplinei la activități extrașcolare importante Comisia  Permanent  

9. Organizarea unor activități diverse menite să stimuleze 
atitudinea pozitivă a elevilor 

Comisia Toate cadrele didactice Permanent  

10. Evaluarea impactului activităţilor educative asupra stării 
disciplinare a elevilor 

Responsabilul 
comisiei 

Consilierul educativ 
 

Semestrul 
al II-lea 

Chestionar 

11. Confecționarea de materiale didactice tematice Comisia Toate cadrele didactice Aprilie 
2015 

 

12. Colaborarea cu familia; discuții cu părinții elevilor 
indisciplinați; consilierea elevilor care comit acte de 
indisciplină 

Comisia Toate cadrele didactice permanent Notă de 
discuții 

  
   
                   Director:                                                                                                                                                Responsabilul comisiei: 
                   Prof. Alexandru Liliana …………………………….                                                                                prof. Mocanu Georgeta …………………………… 



 
 
 
 
 

PLANUL DE ACTIVITĂȚI  
AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI 

 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Activitate Perioada Responsabil Obs. 

1. Ședința de organizare a comisiei oct. 2014 Responsabilul comisiei  

2. Analiza cazurilor de indisciplină; propuneri pentru 
luarea măsurilor în conformitate cu regulamentele 
școlare  

Ocazional Responsabilul comisiei  

3. Masă rotundă: codul de conduită al elevului Nov. 2014 Comisia  

4. Elaborarea unei proceduri de anunțare/ sancționare a 
abaterilor disciplinare 

Dec.2014 Comisia  

5.  Analiza  situației disciplinei în școală Final de semestru Învățătorii, diriginții, 
conducerea școlii 

 

6. Abateri vechi, regulament nou (popularizarea 
prevederilor noului regulament) 

Feb.2015 Învățătorii și diriginții  

7. Chestionar: Indisciplina în școală Martie 2015 Responsabilul comisiei  

8. Să demascăm indisciplina!- concurs de afișe Săptămâna Școala altfel Toate cadrele didactice  

9. Dezbatere: „Indisciplina- cine are de pierdut? ” mai 2015 Responsabilul comisiei  

 
 
 
 
                   Director:                                                                                                                                                Responsabilul comisiei: 
                   Prof. Alexandru Liliana …………………………….                                                                                prof. Mocanu Georgeta …………………………… 
 

 


