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ÎNDATORIRILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ

 Să respecte planificarea zilelor de serviciu;
 Să fie prezent în sectorul repartizat după cum urmează între orele 7:40 – 15:00
 Să verifice efectuarea serviciului pe şcoală de către elevii desemnaţi de profesorul diriginte.
 Să instruiască elevii de serviciu în legătură cu verificarea identităţii persoanelor străine

(părinţi/reprezentanţi legali, rude, vizitatori) care intră în şcoală pe uşa principală.
 Asigura securitatea cataloagelor şi a condicii de prezenţă a cadrelor didactice, dacă acestea se găsesc în

sectorul repartizat
 Profesorul de serviciu coordonează în timpul pauzelor, sub aspect administrativ si organizatoric, activitatea

elevilor din sectorul repartizat, in condiţii de securitate, ordine si disciplină. Pentru aceasta este prezent în
fiecare pauză, în sectorul repartizat, in mijlocul elevilor pe care îi supraveghează.

 Verifică respectarea regulamentului şcolar  în timpul programului.
 Intervine în cazul unor incidente în care sunt implicaţi elevii şcolii.
 Semnalează conducerea şcolii, organele de poliţie/jandarmerie, asupra producerii unor evenimente de

natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în incinta
şcolii.

 Controlează starea de curăţenie, integritatea bunurilor materiale din şcoală la începutul şi la sfârşitul
programului. Eventualele disfuncţii sunt semnalate administratorului de patrimoniu, in cel mai scurt timp
posibil, pentru remediere.

 Semnalează conducerii şcolii absenţa unor profesori şi să contribuie la găsirea unor soluţii pentru
rezolvarea orelor afectate.

 Discută cu elevii prezenţi pe holuri sau în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi verifică de ce nu participă
la ore. După ce s-a sunat de intrare, se îngrijeşte ca elevii întârziaţi la ore să intre în clasă, în cel mai scurt
timp posibil, fără a produce dezordine.

 Profesorul de serviciu colaborează cu personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, identificând
natura aspectelor de indisciplina a elevilor, elevii indisciplinaţi şi ia imediat măsurile care se impun.

 În cazul semnalării unor abateri ale elevilor, face investigaţiile corespunzătoare şi, dacă este cazul, aduce la
cunoştinţa dirigintelui sau directorului de serviciu cele constatate.

 Îşi asigură înlocuitor în cazul imposibilităţii efectuării serviciului şi anunţă directorul / directorul adjunct cu
privire la modificarea intervenită. Înlocuitorul preia toate sarcinile şi îndatoririle celui înlocuit.

 Consemnează, la rubrica observaţii din condica de prezenţă:
 eventualele produceri de pagube patrimoniale şi, dacă sunt cunoscute, cauzele şi autorii acestora
 evenimente deosebite petrecute în timpul serviciului în sectorul repartizat şi măsurile luate.
 propuneri pentru eventuale măsuri de reglare a disfuncţiilor apărute.
 Va da relaţii persoanelor străine venite în liceu, persoanelor în interes de serviciu sau informaţii părinţilor.
 Asigură păstrarea ordinii şi evacuarea în situaţii de criză, cum ar fi: incendiu, cutremur, etc. Acordă

primele măsuri de ajutor în caz de accidente. Solicită de urgenţă ajutor specializat la telefon 112. .
 Profesorii de serviciu pe școală anunță imediat directorul/directorul adjunct/membrul consiliului de

administrație de serviciu privind producerea oricărui eveniment grav (lipsa unui catalog , accident, incident
cu violență, situațiile de pericol pentru angajați sau elevi, etc.);

 Profesorul de serviciu din cancelaria asigură securitatea cataloagelor prin închidere acestora în dulapurile
de depozitare și predarea cheii persoanelor nominalizate. Învățătorul răspunde de păstrarea și siguranța
catalogului.

 Profesorii de serviciu semnează în condica de prezență, la sfărșitul zilei, pentru efectuarea serviciului pe
școală;

 Profesorul de serviciu din curtea școlii nu permite accesul persoanelor străine decât pe intrarea principală.
In caz ca persoana străină refuză să se supună indicațiilor date anunță organele de poliţie/jandarmerie.

 Profesorul de serviciu din curtea școlii nu permite elevilor să părăsească incinta școlii in timpul pauzelor
decât cu motive bine întemeiate. În această situație este anunțat părintele elevului și dirigintele clasei și se
consemnează acest lucru în condică, la rubrica observații.
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