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SIGURANŢA ŞCOLARĂ ŞI ASIGURAREA UNUI CLIMAT ŞCOLAR
OPTIM

Sunt considerate atentat la securitatea unitatii scolare
urmatoarele fapte:
- introducerea unor persoane straine in incinta scolii,
- tentativa de incendiere,
- introducerea armelor, machetelor arme, cutitelor de orice
dimensiune, petarde in spatiul scolar,
- consumul sau traficul de alcool/ tigari/ stupefiante in scoala,
- accesarea fara permisiune a calculatorului personal apartinand
cadrului didactic,
- emiterea de semnal wi-fi cu dispozitive specifice in incinta
scolii,
- instalarea de software pe calculatoarele apartinand unitatii
scolare,

- furtul,
- alarma falsa,
- discriminarea,
- insulte si amenintari repetate,
- lasarea fara ajutor prin omisiune de instiintare (neanuntarea
unui atac prin violenta in urma caruia o persoana este vatamata),
- violente fizice,
- tainuirea,
- difuzarea de imagini ce aduc prejudiciu scolii,
- tulburarea linistii,
- textele si imaginile discriminatorii/ ofensatoare/ caricaturiste
imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, atasate
panourilor scolare,
- refuzul de a indeplini sarcinile si obligatiile ce revin din
calitatea de elev scolarizat/ cazat in cadrul LTF.

COMISIA DE SIGURANTA SCOLARA
Atributii:
Stabileste, potrivit regulamentului, conditiile de acces si control
pentru personal, elevi si vizitatori, conducatori auto.
Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu
reprezentantii Politiei si ai Jandarmeriei pe linie preventiva a
delicventei juvenile.
Elaboreaza Planul Operational, consemneaza si aplica sanctiuni
disciplinare, graduale, agreeate de ROI.
Colaboreaza cu agentii de securitate/ paza.
Comisia este autorizata în orice moment să controleze
respectarea prevederilor referitoare la interdicţii (iesiri/ intrari),
verificand spatiile scolare/ cazare/ lucrurile personale din
geanta.

COMISIA VA OPERA CONTROLUL ELEVILOR CARE IN
TIMPUL PROGRAMULUI SCOLAR SE AFLA IN AFARA
ORELOR DE CURS

Documente de referinta:
Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legea
nr 35/2007

LEGE nr. 87/2006
OUG nr. 5/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
Legea Educaţiei Naţionale - Ordinul M.E.C.T.S. nr. 1/2011
Ordinul MEdC. 4925/8.09.2005
Adrese M.E.C.T.S. privind asigurarea securităţii şi siguranţei
elevilor în perimetrul unităţilor şcolare,
ROI
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Statistica
Potrivit studiului UNICEF realizat în România, proporţia
unităţilor de învăţământ la nivelul cărora se înregistrează
fenomene de violenţă depăşeşte 75%.

Şase din 10 copii de până în 14 ani sunt supuşi în mod
constant abuzurilor din partea familiei.
În 2015, într-o singură zi, sunt raportate aproximativ 75 de
cazuri de violenţă în şcoli iar 19.000 de cazuri sunt raportate
într-un an.
Copiii şi adolescenţii se confruntă cu niveluri crescute
de stres, iar ştirile din media, cel mai des, sunt o ilustrare a
nivelului de violenţă şi delincvenţă din societate, iar ”modelele”
de viaţă prezentate prin intermediul mass-media sunt, deseori,
cel puţin nefericite: ştirile, filmele, chiar şi emisiunile de
divertisement! Acestea prezintă un nivel tot mai crescut de
toleranţă faţă de violenţa verbală sau fizică.

Siguranţa şcolară constituie una dintre principalele condiţii
preliminare pentru existenţa unui învăţământ de calitate.

Principalii parteneri implicaţi în acest proces permanent,
activ şi în continuă modelare sunt elevii, părinţii, şcoala.
Fiecăruia dintre aceşti parteneri revenindu-i un rol specific,
cu atribuţii bine determinate, drepturi, îndatoriri şi
responsabilităţi, stabilite contractual intre scoala si parinte.
LTF se obliga în crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor
specifice de realizare a a unui climat optim de siguranţă şcolară
iar parintii, echitabil, trebuie sa sprijine acest demers.
Altfel, lăsată exclusiv pe seama şcolii aceasta componenta
nu este si nu va fi în spiritul corectitudinii iar noi, scoala, ne
rezervam dreptul de a rediscuta termenii contractuali.
Practic, colaborarea şi cooperarea între parteneri sunt
pilonii siguri ai succesului.
In speranta derularii unui an scolar fara evenimente deosebite
comisia de siguranta scolara a LTF va doreste success!

