UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMĂNT
FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ*
Date generale unitate de învăţământ
Unitatea de învăţământ:

Cod SIRUES ………………

Localitate
Localizare
Tip unitate
Număr de elevi

1. Centru; 2. Periferie
1. Şc generală; 2. Liceu;
Total:

Coordonate şcoală
Tel/fax, e-mail
Reprezentant legal şcoală (nume şi
prenume)
Preşedinte Comisie pentru prevenirea
şi combaterea violenţei la nivelul
unităţii şcolare (nume şi prenume)
Date generale privind cazul înregistrat
Data înregistrării actului de violenţă
Data comiterii actului de violenţă
Statutul persoanei/persoanelor care
au semnalat incidentul (posibil
răspuns multiplu)
Rol în incident al persoanei
/persoanelor care îl semnalează
(posibil răspuns multiplu)
Tipul actului de violenţă (dacă sunt
mai multe tipuri de acte de violenţă
se
completează
codurile
corespunzătoare pentru fiecare dintre
acestea - posibil răspuns multiplu.
Momentul
incidentului
(posibil
răspuns multiplu)
Locul incidentului (posibil răspuns
multiplu)

1. Profesor; 2. Învăţător; 3. Diriginte; 4. Elev al şcolii; 5. Părinte; 6. Alte
persoane.
1. Martor ocular; 2.Victimă; 3. Autor; 4. Alt rol.
COD

1. în timpul orelor de curs; 2. în timpul orelor de instruire practică; 3. în timpul
desfăşurării activităţilor extraşcolare; 4. în pauză; 5. în afara programului şcolar.
1. în sala de clasă; 2. în alte spaţii şcolare (holul şcolii, grup sanitar); 3. în curtea
şcolii; 4. în zona de proximitate a şcolii.

Date despre autor/autori
Nume prenume (iniţialele)_
Sex
Statut

1. M 2. F
1. Elev al şcolii; 2. Profesor; 3. Părinte; 4. Altă persoană din şcoală; 5 Persoană
din afara şcolii; 6. Autor necunoscut.

Clasa (în cazul în care autorul este
elev al şcolii)
Vârstă în ani împliniţi (în cazul în
care autorul este elev al şcolii)
Antecedente acte de violenţă
1. Da, forme uşoare; 2. Da, forme grave; 3. Nu
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Programul ,,Tinerii împotriva violenţei .’’

Date despre victimă/victime

Nume prenume (iniţialele)
Sex
Statut

1. M; 2.F.
1.Elev al şcolii; 2. Profesor; 3. Părinte; 4. Altă persoană din şcoală;
5. Persoană din afara şcolii

Vârstă în ani împliniţi
.
Date privind prejudiciile şi consecinţele
Prejudicii rezultate
Dacă da, de ce tip?
A fost depusă o plângere?
Dacă da, de către cine?
Dacă da, către cine?

1. Da; 2. Nu
1. psiho-afective; 2. materiale; 3. financiare; 4. fizice (număr zile spitalizare, dacă
este cazul).
1. Da; 2. Nu
1. Elev; 2. Părinte; 3. Şcoală; 4. Alte instituţii.
1. Şcoală; 2. ISJ; 3. Autorităţi locale competente.

Alte informaţii relevante
Aplicarea de sancţiuni
Sancţiuni
adresate
/elevilor
Sancţiuni adresate
/profesorilor

elevului

profesorului .

Sancţiuni adresate părinţilor
Sancţiuni adresate altor persoane

.

Instituţii non-şcolare implicate în 1. Familie; 2. Autorităţi locale /judeţene competente (primărie, DJAPC etc.);
soluţionarea incidentului
3. Poliţie; 4. Jandarmerie; 5. ONG-uri; 6. Alte instituţii
Activităţi de asistenţă victimă
Activităţi de asistenţă autor

1. Asistenţă medicală; 2 Consiliere psihologică; 3. Implicarea în activităţi
extraşcolare relevante; 4. Alte tipuri de intervenţii
1. Asistenţă medicală; 2 Consiliere psihologică; 3. Implicarea în activităţi
extraşcolare relevante; 4. Alte tipuri de intervenţii

Important !
Datele şi informaţiile din această fişă sunt strict confidenţiale.
Fisa va fi păstrată la Preşedintele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei din unitatea de învăţămănt.

DIRECTOR
COORDONATORUL COMISIEI
PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENŢEI

