
FIŞA DE MONITORIZARE A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR 
(FIŞA CLASE!) 

Unitatea de învăţăn1ânt: . , ...... , .. 
Clasa: 
Î [ ct• •• nvatator oro . 1ru:nnte: ........ .„ .. .................... ··-··· .„ 

Descrierea Data/ Conjunctura Elevi/ Clasa Alte date Antecedente Tipul Consecinţe 
comportamentului ora Persoane (domiciliu. de imediate 

implicate/ vârstă, sex, 
violenţă adresă) 

prezente la (uşoarăi 
eveniment gravă) 

Învăţător/Prof. diriginte, 

ANEXA I 

Consecinţe l\Iăsuri luate 
pc termen 

lung 
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ANEX42 

CENTRALIZATOR ACTE DE VIOLENŢĂ 

·  · Cate12:orie . . . . Tip „ .. .· . . Sent. Oct. Nov . Dec; Ian~ Feh. l\'lart ADr. !\[ai Iun. 
l. Violarea secretului corespondentei (accesarea fără consimţă1nântul 
nersoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.) 
2. Discriminare si instî2are la discriminare 
3.  Insulte grave, repetate 
4. Amenîntări renetate, santal 
5. Inselăciune 

I.Atac la 6. Instii:mre la violentă 
7. Violente fizice usoare, fără anne (lovire) persoană 
8. Lăsarea fără ajutor sau lf1sarea firă ajutor prin omisiune de înştiintare 
9. fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un minor, 
nerversiunca sexuală, coruntîa sexuală, seducţia, hărţuire sexuală) 
IO.Violentă fizică ="'Vă fără arme (vătă111are comorală !!ravă) 
l l. Violentă fizică cu anne albe 
12. Violentă fizică cu anne de foc 
13. Otnor sau tentativă de otnor 
I. lntroducerea unor persoane strdine în incinta şcolii 

2. Atentat la 2. Alânnă falsă . 

securitatea 3. Incendiere si tentativă de incendiere 
unităţii şcolare 4. Introducere sau nort armă albă în snatiul scolar 

5lntroducere sau nart arn1ă de foc în soatiul scalar 
I. Insuşirea bunului găsit 

3. Atentat la 2. Furt si tentativă de furt, tâlhărie 
bunuri 3. Distrugerea bunurilor unor persoane 

4. Distru!!erea bunurilor ~colii 

4. Alte fapte de I .Consum de alcool 
2. Consum de stupefiante sau alte substante interzise 

violenţă 3. Trafic cu stu"""fiante sau alte, substante interzise sau atentate la 4. Automutilare securitate în 
5. Detenninarea sau înlesnirea sinuciderii spaţiul 
6. Suicid sau tentativă de suicid şcolar 
7.Alte tiouri de violentă 

Director, Consilier şcolar, 
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