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a) SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte modul în care se realizează serviciul pe şcoală de către elevi şi de către 

cadrele didactice, în corp A, B, C şi D, în scopul asigurării securităţii elevilor/ personalului unităţii 

de învăţământ pe durata programului şcolar. 

 

b) ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura se aplică elevilor de serviciu (clasele IX - XII), cadrelor didactice (profesori/ învăţători/ 

educatori), profesorilor diriginţi. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

a) cadrele didactice desemnate cu organizarea la nivelul unităţii de învăţământ a serviciului pe 

şcoală pentru elevi/ cadre didactice (prof. Ursache Cristina şi prof. înv. primar Gurin 

Ionuț); 

b) cadrele didactice de serviciu; 

c) elevii de serviciu; 

d) profesorii diriginţi prelucrează atribuţiile elevilor de serviciu. 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

a) Elevii din clasele IX - XII fac de serviciu conform planificării interne - corp A (3 elevi)/ 

corp B (2 elevi) ; 

b) Cadrele didactice fac de serviciu în corp A, B, C şi D conform planificării interne; 

c) Elevii de serviciu şi profesorii de serviciu pe şcoală se prezintă la posturi la ora 7,30 şi îşi 

                                                 
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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încheie activitatea la ora 15,00. 

ELEVI CADRE DIDACTICE 

1. Elevii prestează, conform unei planificării 

interne, serviciul pe şcoală. 

2. Elevii au o ţinută şi atitudine decentă. 

3. Elevii poartă ecusonul care atestă calitatea 

oficială de reprezentant al şcolii. 

4. Elevilor li se interzice părăsirea postului în 

timpul programului. 

5. Elevii semnalizează sonor începutul şi 

sfârşitul orelor de curs 

6. Ca persoană oficială, mediază relaţia între 

profesori şi elevi, părinţi sau alte persoane care vin 

în şcoală. 

7. Elevii se subordonează profesorului de 

serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la începutul 

programului şi îl informează asupra tuturor 

problemelor deosebite ce apar în timpul 

serviciului. 

8. Elevii de serviciu consemnează în caietul de 

procese-verbale prezenţa elevilor la cursuri (la ora 

8,30, respectiv la ora 12,30). 

9. Elevii ţin evidenţa persoanelor care intră în 

şcoală, consemnând în Registrul de evidenţă 

informaţiile necesare identificării persoanei. 

10. Nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu 

nici un coleg, răspunzând de ceea ce se întâmplă 

pe tot parcursul zilei. În cazul susţinerii tezelor sau 

cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi 

de comun acord găsesc un înlocuitor care 

semnează de preluarea serviciului. 

11. În timpul serviciului elevii nu poartă discuţii 

cu colegi sau prieteni şi nu permit aglomerarea 

elevilor în faţa cancelariei sau a cabinetului 

directorului. 

12. Supraveghează, alături de profesorul de 

serviciu şi de alte persoane abilitate de conducerea 

şcolii, starea disciplinară şi păstrarea bunurilor. 

13. Anunţă, cu o zi înainte, dacă nu pot presta 

serviciul pe şcoală. 

1. Profesorii prestează, conform unei planificării 

interne, serviciul pe şcoală în corp A, B şi D. 

2. Învăţătorii/ Educatorii prestează, conform 

unei planificării interne, serviciul pe şcoală în 

corp C. 

3. Cadrele didactice preiau pe bază de semnătură 

documentele şcolare (cataloage, condică de 

prezenţă) de la Serviciul Secretariat. 

4. Profesorii de serviciu reamintesc elevilor 

atribuţiile care le revin pe durata efectuării 

serviciului 

5. Cadrele didactice verifică ordinea şi 

disciplina în pauze, pe coridoare şi în curtea 

şcolii; 

6. Cadrele didactice iau măsuri de atenuare a 

conflictelor iscate în şcoală pe perioada pauzei şi 

informează conducerea şcolii în cazul în care 

situaţia o cere; 

7. La sfârşitul programului, cadrele didactice de 

serviciu verifică sălile de clasă şi asigură 

siguranţa documentelor şcolare (cataloage, 

condică de prezenţă) pe care le predau pe bază de 

semnătură la serviciul Secretariat; 

8. Cadrele didactice avizează părăsirea unităţii 

şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale, 

după ce a fost luată legătura cu dirigintele 

elevului; 

9. Cadrele didactice completează în registrul 

„Procese-verbale - serviciu pe şcoală’ 

evenimentele constatate în timpul programului. 
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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. 

 


