
 

Pagină 1 din 2 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL 

MARE” BACĂU 

 

PROCEDURĂ privind REGLEMENTAREA 
ACCESULUI ELEVILOR ȘI PERSONALULUI ÎN 
INCINTA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

PROCEDURĂ 

OPERAŢIONALĂ 

Aprobată în C.A.  

din data de___________ 

 

Elaborat: prof. Ţuţu Izabela 

Verificat: prof. Bârjovanu Adriana  

Aprobat: DIRECTOR, prof. Băisan Elena-

Lavinia 

COD 

DOCUMENT: 

PO_2
1
 

 

 

Nr.  

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 
Componenta revizuită 

Data de la care 

se aplică 

1. I  01.11.2017 

 

 

I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte modul în care se permite accesul elevilor şi personalului şcolii în cadrul 

Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău.  

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura se aplică elevilor de la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău, precum 

și personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii de învăţământ. 

  

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

 

o cadrele didactice care sunt de serviciu în corpurile A, B, C și D; 

o elevii de serviciu din corpurile A, B și D; 

o învățătorilor de serviciu din corpul C; 

o pedagog școlar. 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

a) La începutul programului şcolar, conform orarului fiecărei clase, elevilor li se permite 

accesul, pe baza carnetului de elev vizat pe anul şcolar în curs, sub directa îndrumare a 

profesorilor de serviciu. 

b) Deplasarea preşcolarilor şi şcolarilor în pauze între corpurile de clădire se face sub 

îndrumarea cadrelor didactice (profesori/ învăţători/ educatoare) care îi conduc pe aceştia 

la activităţile specifice (ore în laboratoare sau în sala de sport, deplasare la/ şi de la masă, 

                                                 
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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program recreativ). 

c) Desfăşurarea programului recreativ va fi permis numai în perimetrul special amenajat 

(spaţiul verde din faţa corpului C, aleea dintre Internat şi intrarea principală în corp A). 

d) Accesul în unitatea de învăţământ se va face după cum urmează: 

Personalul școlii Elevi, şcolari, preşcolari 
Educatoarele - uşa laterală stânga, corp C; 

Învăţătorii - uşa laterală stânga, corp C; 

Profesorii: 

 uşa principală Registratură/ uşă Cabinet de muzică, corp A; 

 uşa laterală corp B; 

 uşa laterală stânga, corp C; 

 uşa laterală stânga, corp D. 

 uşa principală Registratură, corp A; uşa laterală; 

Personalul didactic auxiliar - uşa laterală, corp B; 

Personalul nedidactic - uşa laterală dreapta, corp C. 

- uşa laterală stânga, corp D. 

Preşcolarii - uşa laterală dreapta, corp C;  

Şcolarii - uşa laterală dreapta, corp C; 

Elevii: 

 uşa Cabinet de muzică, corp A; 

 uşa laterală, corp B; 

 uşa laterală dreapta, corp C; 

 uşa laterală stânga, corp D. 

 

 

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. 

 


