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I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte modul în care se elaborează, aplică şi se respectă orarul şcolii şi orarul de la 

practica pedagogică (pentru clasele de profil) în cadrul Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel 

Mare” Bacău.  

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Se aplică tuturor elevilor și personalului didactic, didactic auxiliar și nedidacti din Colegiul 

Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

 

a) cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cabinete, laboratoare, sălile de sport; 

b) profesorii de serviciu; 

c) elevii de serviciu; 

d) personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

a) Deplasarea elevilor pe coridoarele instituţiei se va face cu responsabilitate, fără a pune în 

pericol sănătatea personală sau a altor colegi. 

b) Elevii aşteaptă profesorul în faţa cabinetului/ laboratorului, în linişte, într-un mod 

organizat şi civilizat. 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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c) Elevii aşteaptă în linişte şi nu forţează intrarea în sala de sport. 

d) Urcatul şi coborâtul scărilor se va face doar prin zonele alocate elevilor, treaptă cu 

treaptă, folosind balustrada ca punct de sprijin. 

e) Preşcolarii şi şcolarii din clasele pregătitoare şi I - IV nu au voie să părăsească sala de 

curs decât însoţiţi de cadrele didactice cu care au oră. 

f) Şcolarii din clasele pregătitoare şi I - IV se vor deplasa la/ şi de la masă numai însoţiţi de 

învăţător, iar pe parcursul programului recreativ aceştia vor fi monitorizaţi de acesta. 

g) Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor semna zilnic în condica de 

prezență.  

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul 

acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 


