
 

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 

 

 Profesorul de serviciu, sub indrumarea directorului (sau a directorului adjunct), asigura desfasurarea procesului de 

invatamant in bune conditii, indrumand si controland desfasurarea procesului educativ in conditii de securitate, ordine si 

disciplina in scoala. 

 Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul didactic si administrativ, paza, indentificand natura aspectelor de 
indisciplina a elevilor, a cadrelor didactice si a tuturor persoanelor care se gasesc in incinta scolii, raporteaza sefului ierarhic si ia 
imediat masuri care se impun. 
 Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul administrativ, personalul didactic, personalul de paza si control, 
desemnat de catre comitetul de situatii de urgenta in cazul amenintarilor de orice fel( incendii, calamitati naturale, cutremur, 
amenintari  teroriste) sau alte pericole ce pot avea loc in cladirea Colegiului National Spiru Haret, alarmand ( pana la venirea 
personalului desemnat in caz de urgenta), ajutand si urmarind evacuarea cat mai rapida si in siguranta a persoanelor aflate in 
incinta cladirii Colegiului National Spiru Haret. 
 Profesorul de serviciu colaboreaza cu personalul medical din Colegiu, identificand si raptortand evenimentele 
deosebite legate de integritatea fizica si mentala a elevilor, anuntand, impreuna cu acestia, Salvarea, Pompierii, SMURD, ISU sau 
alte institutii pentru rezolvarea acestor incidente in care sunt implicati elevi sau profesori, raporteaza sefului ierarhic si ia 
imediat masurile care se impun. 
 Fiecare cadru didactic are obligatia de a indeplini misiunea de serviciu pe scoala, conform graficului stabilit la inceputul 
semestrului si afisat in cancelarie. 
 Invoirea cadrului didactic de la serviciu pe scoala se accepta doar daca are motive foarte bine intemeiate. Acesta are 
datoria sa anunte responsabilul care intocmeste graficul profesorilor de serviciu cu minimum 2 zile inainte de data la care 
trebuia sa efectueze serviciul pentru a fi inlocuit cu alt cadru didactic. 
 

Atributiile profesorului de serviciu pe scoala: 
 
1) Se prezinta la scoala cu cel putin 15 minute inainte de inceperea cursurilor; 
2) Impreuna cu secretarul, sau cu directorul/ directorul adjunct, profesorul de serviciu , deschide dulapul cu cataloage si 

verifica existenta numerica a acestora, cand se ia in primire serviciul pe scoala. In  cazul absentei unui catalog, profesorul de 
serviciu trebuie sa consemneze in registrul de procese verbale si sa anunte conducerea colegiului; 

3) Are in vedere si verifica, pe timpul serviciului, in pauze, rastelul de cataloage sa aiba toate cataloagele, iar la sfarsitul 
programului, toate cataloagele sa fie securizate; 

4) Asigura semnarea condicii de prezenta de catre cadrele didactice; 
5) Supravegheaza intrarea elevilor in scoala; 
6) Verifica tinuta elevilor la intrarea in scoala; 
7) In fiecare pauza este prezent in mijlocul elevilor; 
8) Dupa ce s-a sunat de intrare, se ingrijeste ca elevii intarziati la ore sa intre in clase fara a produce dezordine; 
9) Controleaza, impreuna cu persoanele de paza si mentinerea ordinii, grupurile sanitare pentru a evita sa se fumeze si pentru 

asigurarea normelor de curatenie; 
10) Controleaza clasele, cabinetele, zona bufetului si a spatiului de recreere din pauze daca mai sunt elevi care nu au intrat la 

ore si asigura intrarea lor in cel mai scurt timp in clase; 
11) In cazul in care se constata deteriorarea sau stricarea obiectelor de inventar din scoala, produse din neglijenta sau reaua 

vointa a elevilor, a profesorilor si a persoanelor care sunt in vizita in cladirea institutiei de invatamant, ia legatura cu 
administratorul si personalul desemnat pentru pastrarea bazei materiale, consemnand in registru prin intocmirea unui 
proces verbal si  anuntand sefii ierarhici de producerea a acestui eveniment; 

12) Dupa ce s-a sunat de intrare, se ingrijeste ca profesorii care au ore sa aiba la indemana catalogul clasei si sa poata intra de 
indata la clasa, iar celor intarziati la ore sa le pastreze clasa, in liniste si fara a produce dezordine, si sa anunte seful ierarhic 
daca exista un incident ; 

13) Consemneaza absentele cadrelor didactice si anunta directiunea pentru a gasi solutii imediate care sa asigure desfasurarea 
fara sincope si perturbari a procesului instructiv-educativ; 

14) Propune inlocuitor in cazul imposibilitatii efectuarii serviciului si anunta directorul/ directorul adjunct cu privire la 
modificarea intervenita 

15) Consemneaza, cu exactitiate, in Registrul de procese-verbale, deficientele semnalate; 

Director, 

Comanita M. Mariana 


