Nerespectarea regulilor

Datele cazului:
Cazul este despre nerespectarea regulilor în şcoală începând cu
fumatul în şcoală.Am avut 2 cazuri de aceste incălcări are regulilor
amândouă cu elevi prinşi fumând în şcoală.
Primul caz a fost când am prins 2 elevi de sex masculine fumând
incinta băii din şcoală.Acestia au fost prinşi de către uni din
membri ai Avocati Elevului,şi raportaţi urgent la conducerea
Avocatului pentru a lua decizii în ce măsuri se vor lua pentru a nu
se mai întâmpla.
Al doilea caz a fost despre alti elevi prinsi in incinta clasei de
studiu fumând linistiţi în bănci în lipsa profesului de la clasă.Au
fost anuntaţi dirigintele clasei aceleia pentru a sta de vorba cu ei în
privinţa cât de dăunător este fumatul pentru sănătatea lor si cat de
grav este nerespectarea regulilor in şcoală.
Toţi elevi au fost raportaţi diriginţilor lor si au fost luate măsuri
pentru a nu se mai întampla.

Masurile luate:
Odata raportaţi diriginţilor lor ,acestia au stat de vorba cu elevi
explicându-le cât de dăunător este fumatul pentru sănătate dar mai
ales pentru că incalcă regulile şcolare.
Pentru ca sa fim sigur că nu se va mai întâmpla acest lucru
Avocatul Elevului a rugat-o pe doamna psiholog să ţină o şedinţă

specială în care să se vorbească despre cât de dăunător este fumatul
pentru sănătate si să se prezinte cazuri în care mulţi copii de vârsta
lor au avut de suferit din practicarea acestui viciu care nu aduce
decât multe boli de plămâni,si alte probleme de sanatate.
Acestia au fost acompaniaţi de catre câţiva membri din Avocatul
Elevului pentru a se asigura că acestia nu lipsesc de la acea sedinţă.
Avocatul Elevului a luat şi legătura cu toţi diriginţi din liceu şi
profesori pentru a acorda un pic din timpul orei lor în a le spune
copiilor despre fumatul în şcoală şi fumatul în general.

Situatia actuala:
Cei 2 elevi prinşi în incinta băii a şcoli, s-au lăsat de fumat şi au
decis că e mai bine să numai fumeze pentru sănătatea lor iar elevi
prinşi în incinta clasei de studiu numai fumează în şcoală dar din
păcate nu s-au putut lăsa de fumat,din cauza că susţin că le e prea
greu să renunţe la tutun.
Avocatu Elevului a rămas in alertă pentru ivirea de noi cazuri si a
acţiona rapid în combaterea acestora şi poate posibil săi facă pe
elevi să înţeleagă că fumatul nu este sănătos.

