
 
                           COLEGIUL “NICOLAE TITULESCU” 

                                              BRAŞOV 

 

Aprobat în CP din data de ....................................................  Avizat director ........................ 

ATRIBUŢIILE PROFESORILOR DE SERVICIU 
 
Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic în două schimburi: 7.30 – 15.00 şi 15 – 20. 
Planificarea profesorilor de serviciu este cea stabilit ă în CA din 08.102013; orice modificare se operează 
numai cu acordul conducerii şcolii. 
 
Profesorul de serviciu din curte şi parter are următoarele atribuţii: 

- urmăreşte intrarea elevilor în şcoală la prima oră 
- instruieşte elevii de serviciu la prima oră 
- ţine în permanenţă legătura cu elevii de serviciu din ziua respectivă; 
- nu permite elevilor să întârzie stând la chioşcul alimentar sau în curtea şcolii 
- în pauze îndrumă elevii către ieşirea/intrarea din spatele corpului B 
- supraveghează modul în care este utilizat sistemul de control acces pentru elevi 
- monitorizează, împreună cu elevii de serviciu, accesul persoanelor străine în corpul B 

 
Profesorul de serviciu de la etajele I, II şi III are următoarele atribuţii: 

- deschide dulapul cu cataloagele şi verifică existenţa numerică a acestora; 
- ia legătura cu secretarul şcolii si directorul de serviciu  pentru a se informa de profesorii care 

sunt în concediu medical si trebuiesc supliniţi la clasă  
- anunţă directorul şcolii de eventuala absenţă a unui profesor de la oră şi aplică măsura propusă 

de director 
- asigură cataloagele după fiecare pauză; 
- intră ultimul la ore şi se asigură ca nu există clase de elevi fără professor 
- pe perioada pauzelor, profesorii de serviciu sunt în mijlocul elevilor, urmăresc 

comportamentul şi ţinuta elevilor pe perioada pauzei. 
 
� Profesorii de serviciu controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri, şi prin sondaj, 

ţinuta vestimentară şi iau măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli. 
� La sfârşitul perioadei de activitate fiecare profesor de serviciu scrie P.V. în care consemnează 

evenimentele petrecute în sectorul sau. 
� Profesorii de serviciu iau măsurile necesare în cazul apariţiei unor abateri disciplinare ale elevilor 

şi în cazuri grave, anunţă conducerea şcolii. 
� Profesorii de serviciu urmăresc respectarea întocmai a Regulamentului de ordine interioară. 
� Profesorii de serviciu pe şcoală informează administratorul şcolii în cazul apariţiei unor defecţiuni 

sau stricăciuni prin consemnarea lor in registrul special cu aceasta destinatie  
� Profesorii de serviciu pe şcoală supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui 

exerciţiu de evacuare, situaţii anunţate prin semnale sonore (soneria şcolii: 3 semnale lungi-3 
semnale scurte-3 semnale lungi). 

 
În intervalul orar 15 – 20 serviciul pe şcoală este asigurat de câte un profesor. 
Profesorul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii: 

- verifică cataloagele la preluarea serviciului şi le asigură la încheierea serviciului; 
- scrie P.V. în care consemnează evenimentele petrecute în timpul serviciului pe şcoală; 
- asigură cataloagele după fiecare pauză; 
- ţine în permanenţă legătura cu elevul de serviciu din ziua respectivă; 
- anunţă directorul şcolii de eventuala absenţă a unui profesor de la oră şi aplică măsura propusă 

de director privind suplinirea profesorului la clasă 
- urmăreşte  respectarea întocmai a Regulamentului de ordine interioară 


