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I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte modul în care se permite accesul elevilor în/ din perimetrul unităţii de 

învăţământ în timpul programului şcolar pentru asigurarea securităţii şi a siguranţei acestora. 

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura se aplică:  

- elevilor de la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău; 

- părinţilor/ reprezentanţilor legali ai elevilor; 

- personalului didactic, nedidactic şi auxiliar. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

 
a) conducerea colegiului - întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de Poliţie/ 
Jandarmerie, planul de pază al unităţii de învăţământ prin care se stabilesc regulile concrete 
privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului și informează prin intermediul cadrelor 
didactice, elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora despre reglementările interne 
referitoare la accesul în şcoală; 

b) profesorii de serviciu supraveghează elevii pe timpul desfăşurării programului şcolar în 
vederea menţinerii ordinii şi disciplinei; 

c) elevii de serviciu semnalează orice caz de încălcare a regulilor concrete privind accesul 
elevilor în perimetrul unităţii de învăţământ; 

d) personalul nedidactic - ing. Papi Alexandru, administrator de patrimoniu, stabileşte 
atribuţiile personalului de pază în legătură cu regulile concrete privind accesul elevilor în 
perimetrul unităţii de învăţământ. 

                                                 
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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IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

o Accesul elevilor în perimetrul şcolii este permis pe baza carnetului de elev vizat pe anul şcolar 

în curs. 

o Elevii, personalului didactic, nedidactic şi auxiliar vor purta ecuson personalizat cu sigla 

instituției și nume_prenume, respectiv fotografie în cazul ecusoanelor elevilor. 

o Accesul elevilor în perimetrul şcolii se face pe poarta principală (intrarea din strada Spiru 

Haret), în intervalul orar specific fiecărei clase/ nivel. 

o Pe toată durata desfăşurării orelor de curs, inclusiv pauze (în interval orar 07,00 – 15,00, în 

funcţie de orarul fiecărei clase), elevilor li se interzice părăsirea perimetrului unităţii de 

învăţământ, poarta instituţiei rămânând închisă. 

 

 

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. 

 

 


