
 

 

 
 

 
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

        

SERVICIUL PE ȘCOALĂ ȘI ÎN CLASE 

- ATRIBUȚII – 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Scopul efectuării serviciului pe școală este asigurarea securității elevilor pe durata cursurilor. 

1. Atribuțiile profesorilor de serviciu pe școală: 
• În clădirea principală un singur cadru didactic efectuează serviciul pe școală, având în vedere că elevii sunt 

supravegheați de profesori în pauzele decalate. Profesorul de serviciu îndeplinește atribuțiile precizate în 

tabelul de mai jos: 

  

Intervalul 

Orar 
Atribuții 

745-1600 

1. Preia ecusonul și condica de prezență de la secretariatul școlii; 

2. Sprijină conducerea unității în realizarea suplinirii orelor, în cazul în care unele cadre didactice lipsesc, și monitorizează 

desfășurarea programului de supliniri; 

3. Informează imediat directorul/directorul adjunct referitor la orice eveniment deosebit; 

4. În cazul în care unui elev i se face rău, profesorul de serviciu sau profesorul de la clasă anunță personalul cabinetului 

medical școlar și directorul/directorul adjunct. Dacă evenimentul se petrece după programul cabinetului școlar, anunță 

serviciul ambulanță prin telefonul de urgență 112; 

5. Cadrul didactic care a constatat că un elev este bolnav, aplică protocolul de izolare, îl va preda îngrijitoarei, care îl 

conduce imediat în clădirea principală, sala 27, etajul II, coridorul mic, unde copilul va fi izolat de restul elevilor, apoi 

va anunța cadrul medical  și responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 în persoana 

domnului Dane Endre.  

6. Verifică modul în care se efectuează operațiunile de curățenie și dezinfecție, semnează și  precizează observații dacă este 

cazul în graficul zilnic de igienizare. 

7. Ține legătura permanentă cu direcțiunea, secretariatul școlii și personalul administrativ; 

1600-1900 

8. Verifică programul de meditații pentru elevii interniști și redactează procesul verbal privind aspectele constatate în 

internatul școlar; 

9. Redactează procesul verbal cu constatările efectuate în timpul serviciului, în spiritul sarcinilor ce-i revin (registrul de 

procese verbale – serviciul pe școală); 



 

 

 

 

2. Atribuțiile directorului adjunct: 
• Monitorizează modul de efectuare a serviciului pe școală; 

• Efectuează prezența zilnică a elevilor, în intervalul orar 8-9, în scopul transmiterii situației absențelor la ISJ 

Harghita; 

• Acționează în consecință:  

i. în cazul abaterilor disciplinare, conform procedurii de răspundere disciplinară; 

ii. ia legătura cu diriginții, părinții în funcție de caz; 

 

3. Atribuțiile directorului: 
• Avizează programul serviciului pe școală pentru învățământul primar, efectuat de responsabilul comisiei 

metodice; 

• Elaborează programul serviciului pe școală pentru clădirea claselor gimnaziale și liceale; 

• Monitorizează modul de efectuare a serviciului pe școală; 

• Acționează în consecință:  

i. în cazul abaterilor disciplinare, conform procedurii de răspundere disciplinară; 

ii. ia legătura cu diriginții, părinții în funcție de caz. 

4. Atribuțiile secretarelor: 
• Transmit în fiecare clasă anunțurile importante la solicitarea direcțiunii, secretariatului sau la solicitarea CȘE și 

cadrelor didactice cu acordul direcțiunii. 

• Efectuează prezența zilnică, în intervalul orar 8-9, a elevilor claselor primare și gimnaziale în scopul 

transmiterii acesteia furnizorilor programului ,,Laptele și cornul” 

 

  5. Atribuțiile portarilor: 

• Asigură paza celor 8 clădiri, a terenurilor și a parcului școlii, în intervalul orar fixat prin programul lunar; 

• Supraveghează patrimoniul din sălile de clasă, cabinete, laboratoare, sala de sport, internat, cantină,  spălătorie, 

centrala termică; 

• Verific persoanele care ies din școala cu pachete voluminoase care pot indica sustrageri de bunuri; 

• Verifică accesul persoanelor în instituție, pe baza BI/CI conform tabelelor din registrul special; 



 

 

 

 

• Nu permite accesul persoanelor străine fără aprobarea directorul/directorul adjunct în clădiri și în curtea școlii; 

• După sfârșitul programului zilnic al școlii permite accesul persoanelor în școală în baza cererilor aprobate de 

director/director adjunct;  

• Verifică ferestrele și ușile la intrarea în tură; 

• Degajează căile de acces în perioada iernii și efectuează curățenia în curtea școlii, inclusiv spălarea acesteia; 

• Efectuează nebulizarea sălilor de clase; 

• În caz de incendiu încearcă să-l localizeze, să-l stingă (dacă este minor) sau anunță I S U la 112; 

• Întocmește zilnic procesul-verbal cu faptele care s-au întâmplat în timpul serviciului, inclusiv deteriorările din clase, 

laboratoare, cabinete, grupuri sanitare; 

• Sesizează imediat directorul/directorul adjunct, administratorul de patrimoniu referitor la problemele apărute; 

• Supraveghează elevii interniști noaptea și informează directorul, directorul adjunct, administratorul de patrimoniu 

cu privire la tot ceea ce se  întâmplă în timpul serviciului lor;  

• În caz de efracție conservă locul faptei și anunță poliția, directorul, directorul adjunct, administratorul de patrimoniu; 

• Sună de ieșire în pauză și de intrare în clasă conform orarului: 

Intervalul orar pentru 

Orele de curs Pauze profesori 

800-855 855-900 

900-955 955-1000 

1000-1055 1055-1100 

1100-1155 1155-1200 

1200-1255 1255-1300 

1300-1355 1355-1400 

1400-1455  
 

 

 

 



 

 

 

6. Atribuțiile  îngrijitorilor și  muncitorilor : 

• Verifică obiectele de inventar de pe holuri , din birouri din încăperile în care au acces; 

• Semnalează deteriorările din clase, cabinete, laboratoare, sala de sport, cantină, centrala termică, internat, spălătorie, 

curtea școlii; 

• Sprijină la paza clădirilor în care activează în intervalul orar 7.30 – 16:00; 

• Sesizează imediat directorul/directorul adjunct/administratorul de patrimoniu referitor la problemele apărute; 

• Preia elevul bolnav din sala de clasă, pe care îl conduce imediat în clădirea principală, sala 27, etajul II, coridorul mic, 

unde copilul va fi izolat de restul elevilor, apoi va anunța cadrul medical  și responsabilul coordonator al activității de 

prevenire a infecției cu SARS CoV-2 în persoana domnului Dane Endre. 

• Nu permite accesul persoanelor străine fără aprobarea directorul/directorul adjunct in clădirile în care activează; 

• Supraveghează instalațiile sanitare în timpul pauzelor; 

• Efectuează activități de curățenie și dezinfecție conform planului de curățenie și dezinfecție. 
 

7. Atribuțiile administratorului de patrimoniu: 

• Verifică mobilierul si-l remediază; 

• Verifică instalațiile sanitare , termice, electrice și le repară sau remediază; 

• Verifică lămpile de iluminat, le repara sau remediază; 

• Verifică ușile și ferestrele,  le repară sau  remediază; 

• Verifică starea hidranților; 

• Verifică instalațiile din subsolul tehnic și instalațiile de gaze; 

• Întreține punctul P S I și urmărește termenul de expirare a extinctoarelor; 

• Ordonează materialele din curtea școlii și le depozitează corect; 

• Supraveghează reparațiile efectuate în școală și intervine personal în cazuri de excepție; 

• Monitorizează, coordonează și răspunde de activitatea personalului nedidactic; 

• Elaborează planul de pază și-l avizează de către unitatea de poliție; 

• Efectuează toate demersurile pentru obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare; 

 



 

 

• Întreține curățenia în curtea școlii; 

• Răspunde dacă elevii sau personalul suferă accidente în activitățile prestate de personalul din subordine; 

• Anunță imediat directorul/directorul adjunct/membru CA dacă intervin probleme de orice fel; 

• Verifică procesele-verbale întocmite de paznici, profesorii de serviciu, supraveghetor de noapte, pedagog, personalul 

cantinei și remediază aspectele negative; 

• Aduce la cunoștința diriginților/învățătorilor situațiile necorespunzătoare din clase și soluționează împreună fiecare 

situație în parte, anunțând familia elevului și comitetul de părinți al clasei respective; 

• Notează aspectele legate de deteriorarea obiectelor în registrul serviciului pe școală, depistează vinovații, întocmește 

proces-verbal de constatare și înștiințează în scris părinții pentru a stabili termenele de reparații și monitorizează 

remedierile; 

• Anunță I S U, salvarea, poliția în funcție de caz. 

 

Acest document devine anexă la ROI. 

 

 

 

         Director,                                                                                                       Director adjunct, 

         Prof. Dumbravă Magdalena- Camelia                                                                Prof. Dane Endre 

 


