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ROFUIP 5079/2016 

Art. 50. — În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe 

școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține ore 

de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a 

unității de învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile 

specifice care se organizează în unitatea de învățământ. 

Art. 83. (2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu 

profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens. 
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III. 3. (4) Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, profesorii de serviciu şi conducerea şcolii. În 

vederea asigurării disciplinei, cadrele didactice vor ţine cont de următoarele : a. Se interzice scoaterea elevilor 

de la orele de curs fără aprobarea scrisă a direcţiunii. Solicitările cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor 

de la ore în vederea participării la activităţi extracurriculare vor fi depuse din timp sub formă de cerere 

adresată directorului, cu precizarea numelui elevilor şi a perioadei în care vor absenta. Diriginţii vor motiva 

absenţele acestor elevi numai în baza cererii aprobate de director. 

b. elevilor le este interzis să parăsească incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara 

avizul profesorului de serviciu sau a invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul 

primar/profesorului diriginte. 

Art. 14 Serviciul profesorilor (1)Programarea serviciului pe şcoală se face de către comisia numită, în funcţie de 

orarul cadrelor didactice, astfel încât profesorul de serviciu să-şi poată exercita atribuţiile fără a fi afectată 

activitatea sa didactică.  

(2)Sarcinile profesorilor de serviciu: 

- îşi desfăşoară activitatea între 7:40 - 13,00 respectiv 12:40 – 19,25; 

- organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au în timpul serviciului; 

- supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor; 

- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor; 

- verifică spaţiul în care îşi desfăşoară serviciul pentru a preîntâmpina situaţii care contravin regulamentului 

şcolii. 

- verifică starea bazei tehnico-materiale a şcolii şi consemnează deteriorarea acesteia. 

- nu permite intrarea persoanelor străine în şcoală şi în cancelarie. 

- anunţă conducerea şcolii şi organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite 

(furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc..); 

- întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează în modul în care s-a desfăşurat 

programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;  
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- se asigură că elevii nu părăsesc incinta şcolii în timpul programului fără acordul dirigintelui sau al unui 

profesor al clasei; 

- verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi informează conducerea şcolii de absenţele semnalate; ia măsuri 

de suplinire şi consemnează aceste aspecte în procesul verbal. 

- la încheierea serviciului, asigură existenţa tuturor cataloagelor şi securizeaza cataloagele.  

(3)Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală, în urma 

verificării proceselor verbale, consemnărilor incidentelor de către serviciul de pază 

(4) Dacă apar situaţii, efecte grave, datorită neimplicării sau nerealizării atribuţiilor, profesorii de serviciu pot 

să fie convocaţi în faţa Comisiei de cercetare disciplinară. 

Regulamentul Intern - Școala Gimnazială ,,I.L.Caragiale,, Sibiu 

Art.89. Pentru păstrarea ordinii şi a securităţii elevilor în şcoală este organizat serviciul pe şcoala. Planificarea 

serviciului pe şcoală pentru cadrelor didactice este afişată în cancelarie şi la avizierul şcolii. Cadrele didactice 

care predau la două sau mai multe unităţi şcolare vor face de serviciu la fiecare unitate şcolară.   

Art.90. Invăţătorii şi profesorii de serviciu au urmatoarele obligaţii: 

 vor fi prezenţi în scoala cu  20 de  minute înainte de începerea cursurilor; 

 vor completa condica; 

 organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au în timpul 

serviciului; 

 supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor şi vor interveni pentru rezolvarea 

incidentelor; 

 vor inspecta spaţiile de şcolarizare şi grupul sanitar şi vor lua toate măsurile de îndreptare acolo unde 

vor constata nereguli; 

 vor verifica prezenţa la ore a tuturor cadrelor didactice şi în cazul în care constată întârzieri sau 

absenţe vor lua toate măsurile ca elevii clasei respective să fie supravegheaţi şi îndrumaţi pe toata 

durata orei astfel: 

a) elevii clasei fără profesor sau învăţator vor fi supravegheaţi de un cadru didactic aflat în şcoală care 

nu are ore; 

b) elevii vor fi preluaţi la clasa paralelă; 

c) clasa va fi supravegheată  de profesorul  de serviciu pe şcoală: 

 vor informa directorul şcolii în legatură cu intârzierile la ore; 

 vor asigura ordinea si curatenia in curtea scolii cu ajutorul elevilor de serviciu si al femeilor de serviciu; 

 vor completa în registrul de procese-verbale  evenimente deosebite  şi masurile luate;  

 vor interveni pentru a indeparta din scoala persoanele straine; 

 vor verifica la sfarsitul programului cataloagele si condica apoi le le vor preda secretarei; 

 vor pleca din scoala ultimii, dupa ce s-au asigurat ca toti elevii au părăsit curtea şcolii şi că nimic 

deosebit nu se petrece în incinta şcolii; 
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 atunci când are informaţia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respectă 

regulamentul şcolar, săvârşesc acte de indisciplină, deteriorează bunurile şcolii, profesorul de serviciu 

consemnează numele şi faptele acestora în procesul verbal şi informează diriginţii şi conducerea şcolii; 

 dacă în şcoală se desfăşoară activităţii extraşcolare va sprijinii profesorul organizator; 

Art.91. Personalul de serviciu va executa  neconditionat ordinele cadrelor didactice de serviciu pe scoala. Nu 

va părăsi şcoala decât în interes de serviciu, din  dispozitia directorului sau a cadrelor didactice  de serviciu. 

 

 

Director, 

prof. Simion Constantin Romulus 

 


