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ÎNDATORIRIRLE ELEVULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ

Elevii de serviciu pe şcoală au următoarele obligaţii:

 Respectă graficul întocmit de diriginte şi intervalul de timp de serviciu (745 -1500);

 La începutul serviciului preia de la secretariat ecusonul şi Registrul pentru evidenţa
vizitatorilor. După încheierea serviciului, predă la secretariatul şcolii ecusonul şi Registrul
pentru evidenţa accesului vizitatorilor în CNTLR.

 În timpul serviciului pe școală, elevul de serviciu nu poate părăsi spaţiul unităţii decât cu
aprobarea profesorului de serviciu sau al conducerii școlii, în situații speciale: motive
medicale, cauze familiale confirmate de părinți.

 Are o ţinută şi atitudine decentă;
 Elevul de serviciu semnalizează sonor începutul şi sfârşitul orelor de curs;
 Se subordonează profesorului de serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la începutul

programului şi pe care îl informează asupra tuturor problemelor deosebite care apar în
timpul serviciului;

 Preia şi distribuie creta elevilor de serviciu pe clasă;
 Anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe şcoală.
 Va răspunde solicitărilor cadrelor didactice, secretariatului, bibliotecii, contabilităţii. Nu

poate fi trimis să facă diverse comisioane personalului școlii.
 Nu permite persoanelor străine să intre în şcoală, decât cu acordul cadrelor didactice sau al

conducerii şcolii, pe baza ecusonului de VIZITATOR. Dacă o persoană străină refuză să
urmeze indicațiile date anunță imediat despre această situație pe primul angajat al școlii pe
care-l întâlnește;

 Elevul de serviciu va înregistra la punctul de control numele, prenumele, seria și numărul
actului de identitate, scopul vizitei, precum și ora intrării și părăsirii incintei școlii, în
Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în spaţiile unităţii de învăţământ;

 După înregistrarea datelor anterior menționate, elevul de serviciu înmânează ecusonul care
atestă calitatea de ,,VIZITATOR”. Vizitatorul  are obligația de a purta ecusonul la vedere,
pe toată perioada rămânerii în CNTLR și de a-l restitui la punctul de control, în momentul
părăsirii școlii.

 Elevul de serviciu va conduce vizitatorul până la locul stabilit de conducerea unității
pentru întâlnirile personalului CNTLR cu terți și anunță persoana cu care vizitatorul
solicită întâlnirea. Pentru aceasta, elevul de serviciu din fața cancelariei va fi prezent in
timpul pauzelor la intrarea principală;

 Supraveghează, alături de profesorul de serviciu şi de alte persoane abilitate de conducerea
şcolii, starea disciplinară şi păstrarea bunurilor. Anunţă eventualele nereguli sau situaţii
deosebite profesorului de seviciu, unui alt cadru didactic aflat în apropiere sau personalului
de întreținere și curățenie;

 Elevul de serviciu din fața cancelariei răspunde pe durata orelor de siguranța bunurilor din
cancelarie. În acest sens nu permite accesul în cancelarie a niciunui elev sau a persoanelor
străine.
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