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Atributiile profesorului de serviciu pe școală  

Extras din P.O.68 - Efectuarea serviciului pe scoala pentru profesori  

  

• Profesorul de serviciu pe scoala executa serviciul și consemnează  rezultatele îndeplinirii acestuia în 

caietul de procese verbale. Profesorul de serviciu are obligaţia să consemneze evenimentele produse 

pe parcursul programului de serviciu în caietul de procese-verbale.  

• Deschide dulapul cu cataloagele și verifică existența numerică a acestora la începutul programului  

• Anunță directorul școlii de eventuala absență neanunțată a unui profesor de la oră și aplică măsura 

cea mai potrivită pentru siguranța elevilor  

• Controleaza punctualitatea prezentarii elevilor la cursuri și prin sondaj, ținuta vestimentară și ia 

masuri regulamentare în cazul constatarii unor nereguli  

• Ia măsurile necesare în cazul aparitiei unor abateri disciplinare ale elevilor și în cazuri grave, anunță 

conducerea școlii.  

• Urmărește respectarea întocmai a Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului 

Național „Costache Negri” Targu Ocna 

• Informează administratorul școlii în cazul apariției unor defecțiuni sau stricăciuni prin consemnarea 

lor în  caietul de procese verbale  .  

• Supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare, situații 

anunțate prin semnale sonore   

• În caz de incendiu, profesorul de serviciu va anunța conducerea şcolii de eveniment şi, împreună cu 

personalul care este răspunzător de evacuarea elevilor, are grijă să-i scoată pe aceştia în curtea şcolii.  

• Intră ultimul la ore dacă are ore de efectuat în ziua respectivă și se asigură că nu există clase de elevi 

fara profesor.  

• Supraveghează activitatea în școală prin urmărirea (verificarea) culoarelor, scărilor, claselor, 

grupurilor sanitare, curtea școlii, împreună cu personalul de paza.  

• Semnaleaza situațiile problemă.  

• Atenuează conflictele și rezolvă problemele.  



• La sfârșitul perioadei de activitate, scrie Procesul Verbal în caietul cu procese verbale, în care 

consemnează evenimentele petrecute pe timpul serviciului .  

• Asigură predarea cataloagelor schimbului următor sau încuierea acestora dacă este schimbul de dupa 

– amiază și precizează numărul cataloagelor predate/încuiate  

• Închide calculatoarele, xeroxurile, ferestrele și luminile din cancelarie la sfârșitul programului  

• Planificarea profesorului de serviciu se face, de regulă, prin opţiune proprie, în ceea ce priveşte 

programul orar. Programarea este permisă numai în absenţa orelor de curs sau cu cel mult 3-4 ore 

de curs în ziua respectivă  

• În cazuri excepţionale (concediu medical, actiuni ale ISMB) cadrul didactic are obligaţia să 

informeze directorul/directorul adjunct, în timp util, pentru substituirea în program.  

• Cadrele didactice sunt obligate sa verifice personal planificarea lor ca profesori de serviciu. În cazul 

imposibilităţii efectuării serviciului, vor anunţa responsabilul de întocmire a graficului de serviciu 

(domnul profesor Botezatu Ioan) cu minim 2 zile înainte, pentru a fi posibilă înlocuirea.  

• Cadrul didactic preia sarcinile de serviciu de la predecesorul său (în cazul în care este în schimbul 

al doilea), are obligaţia să cunoască problemele curente care ar putea conduce la efecte negative în 

ceea ce priveşte desfăşurarea programului şcolar şi să aplice măsuri pentru menţinerea ordinii şi 

disciplinei în şcoală.  

• Cadrele didactice de serviciu au obligaţia să verifice ce profesori absentează de la ore şi să 

suplinească prezenţa acestora la ore (în măsura posibilităților)  

• Profesorul de serviciu răspunde în ceea ce priveşte disciplina elevilor din unitatea şcolară, în 

perioada efectuării serviciului.  

• Profesorul de serviciu va supraveghea şi va asigura securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de 

curs va verifica numărul cataloagelor din rastel şi le va securiza, închizând cu lacat rastelul.  

• Neprezentarea la serviciu şi nerespectarea obligaţiilor ce revin prin prezentul Regulament al 

profesorului de serviciu constituie abatere, conform Regulamentului intern şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ord. Ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016.  

  

  

  

  

  


