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Pasiune pentru educație

Liceul Teoretic "Aurel VLAICU"
Breaza – Prahova

Procedura pentru serviciul pe școală

1. SCOP:


de a define modalitatea prin care se efectuează serviciul în școală de către cadrele didactice și
de către elevi;



de a asigura eficiența procesului educativ.

2. ARIA DE CUPRINDERE:


Procedura se adresează tuturor elevilor și cadrelor didactice din Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”,
Breaza

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:


Legea educației naționale, nr. 1/2011;



Legea nr. 35 din martie 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;



Legea 29/02.03.2010 pentru modificarea legii 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile
de învățământ;



Regulamentul de ordine interioară Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza – art. VI.5.

4. RESPONSABILITĂȚI:







Moncică Maria;
directorii unităţii şcolare;
cadrele didactice;
elevii Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza;
reprezentanții școlilor structură.

5. PROCEDURA:







Comisia întocmește graficele de efectuare a serviciului în şcoală pentru cadrele didactice şi
pentru elevi, precum şi Caietul de evidenţă a serviciului pe şcoală
Profesorii de serviciu se informează despre atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească.
Consemnează în caietul de procese verbale toate evenimentele care au avut loc în unitatea şcolară.
Profesorii de serviciu verifică prezenţa elevilor de serviciu, le înmânează Caietul de evidenţă
serviciului pe şcoală şi îi instruiesc în legătură cu îndatoririle pe care le au în această calitate.
Neefectuarea serviciului în şcoală sau efectuarea ineficientă constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează în conformitate cu prevederile legale.
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Elevii de serviciu se prezintă pe etaje la orele stabilite, raportează profesorilor de serviciu
evenimentele deosebite. Elevul de serviciu de la parter primeşte şi predă, după completare, Caietul
cu persoanele care pătrund în incinta unităţii menţionând şi scopul vizitelor acestora. Nu părăsesc
incinta şcolii în timpul serviciului
Colaborează cu angajatul firmei de pază.
În caz că nu pot efectua serviciul în şcoală, elevii comunică dirigintelui acest lucru, fiind stabiliţi
înlocuitorii.
Neefectuarea serviciului în şcoală sau efectuarea ineficientă constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează prin scăderea notei la purtare.
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