
ANEXA nr. 8

CONVOCATOR

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că sunteți convocat în data de la ședința

Comisiei de disciplină constituită în baza Deciziei _________________ în vederea audierii

dumneavoastră în cadrul procedurii de răspundere disciplinară, urmare a referatului/notei/adresei

înregistrate cu numărul ____________________.

Conform referatului/notei/adresei înregistrate cu numărul___________________, vi se aduc

următoarele învinuiri:

Vă comunicăm faptul că neprezentarea dumneavoastră atrage efectuării cercetării disciplinare

în lipsă, cu toate consecințele legale aplicabile în materie.

PREȘEDINTE COMISIE,

Elevului/Elevei

__________________________



ANEXA nr. 9

PROCES VERBAL

de audiere a elevului

În urma convocării din data de trimise prin către elevul/eleva pentru efectuarea cercetării

disciplinare, s-au stabilit următoarele:

1 Împrejurările în care fapta a fost săvârșită:

Prezentul Proces-Verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare.

Întocmit, Comisia:

Elevul are/ nu are obiecțiuni:

Numele elevului convocat:

Semnătura elevului convocat:



ANEXA nr. 10

RAPORT DE CERCETARE DISCIPLINARĂ

În data de _________________ elevul/eleva______________________________, din clasa a

__________________ s-a prezentat la ședința organizata în data de ____________________ ca urmare a

convocării primite, în vederea realizării cercetării disciplinare de către Comisia de disciplină

desemnată prin decizia directorului unității de învățământ nr._____________________ cu privire la

următoarele fapte:

S-a încheiat Procesul-Verbal al elevului ………………………………………………..

Ulterior, Comisia de disciplină a trecut la individualizarea sancțiunii, având în vedere dispozițiile

legale în vigoare.

1 Împrejurările în care fapta a fost săvârșită

Cu ocazia efectuării cercetării disciplinare, elevul/eleva_______________________________.a

recunoscut/nu a recunoscut faptele săvârșite, menționânnd_____________________________

2 Gradul de vinovăție: Este vinovat(ă)/nevinovat(ă)

3 Consecințele abaterii disciplinare

O astfel de abatere are drept consecință în cadrul unității de învățământ astfel:

4 Comportarea generală în cadrul școlii a elevului:

Analiza comportării generale. (ex. Comportare bună/ nu are comportament adecvat regulamentelor

specifice școlii etc.)

5 Alte sancțiuni Nu a mai suferit alte sancțiuni/sau a suferit.

La stabilirea sancțiunii, membrii Comisiei de cercetare disciplinară au avut în vedere

următoarele aspecte:



Având în vedere cele expuse mai sus precum și dispozițiile

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________, Comisia propune sancționarea elevului/elevei

__________________________________________________________________, conform

_________________________________________________________________.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a încheiat prezentul Raport al comisiei de disciplină.

Comisia de disciplină


