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COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA  
VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 
Atribuțiile comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:  

- elaborează și aplică procedura pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar; 
- colaborează cu toate Comisiile care funcţionează la nivelul unităţii şcolare şi, cu precădere cu 

Comisia de Disciplină, Comisia Diriginţilor, Consiliul Elevilor, Cabinetul de Asistenţă 
Psihopedagogică etc.; 

- promovează și monitorizează prevederile Legii Nr. 272/2001 privind protecţia şi drepturile 
copilului; 

- realizează baza de date cu elevii ce manifestă comportamente antisociale;  
- stabilește strategii de diminuare a riscurilor datorate comportamentelor agresive;  
- crează un sistem de comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie pentru 

identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență prin implicarea tuturor factorilor 
educaționali;  

- organizează activități educative în vederea prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar;  
- stabilește măsuri comune școală–instituții publice care să prevină faptele antisociale.  
- evaluează factorii de risc în manifestarea violenţei în şcoală;  
- elaborează, aplică, monitorizează şi evaluarează modului de îndeplinire a obiectivelor incluse 

în cadrul Planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea violenţei în concordanţă cu 
strategia şi elementele Planului ISJ Suceava;  

- implică Consiliile claselor în discutarea actelor de violență și luarea unor măsuri; 
- propune, pe baza recomandărilor Consiliilor claselor, Consiliului de Administraţie şi 

Consiliului profesoral măsuri disciplinare pentru elevii care manifestă un comportament violent 
sau determină manifesări violente în şcoală şi în afara ei;  

Responsabilul comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar are 
următoarele atribuţii: 

- colaborează cu organele de poliţie pe linia prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală; 
- elaborează rapoarte semestriale și anuale privind actele de violenţă din şcoală şi a măsurilor 

aplicate în vederea reducerii şi combaterii violenţei în şcoală;  
- elaborează şi aplicară “sistemul cadru de asigurare a protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei 

elevilor şi cadrelor didactice“;  
- organizează întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii abilitate în vederea prevenirii şi 

combaterii delicvenţei juvenile; 
- elaborează şi derulează programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicați ca autori 

sau ca victime în cazuri de violenţă; 
- implică Consiliului Elevilor în proiectarea și derularea activităţilor de prevenire şi reducere a 

fenomenului de violenţă în şcoală; 
- identifică şi asistă elevii care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea cadrelor 

didactice, a personalului specializat (psihologul şcolar, asistenţi sociali, mediatori), a părinţilor;  
- colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă, în toate 

etapele procesului de asistenţă a acestora (informarea, stabilirea unui program comun de 
intervenţie, monitorizarea cazurilor semnalate);  

- organizează întâlniri în școală, programe extraşcolare cu participarea comună a elevilor, a 
părinţilor, a cadrelor didactice şi a specialiştilor;  

- iniţiază programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu 
privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale violenţei 
şcolare (forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri); 
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