
 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
CIF: 28068979 

com. Mihăileşti, jud. Buzău 
Tel. 0238/584.110 fax 0238/584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 

 

 

Responsabilități elev serviciu școală 

An școlar 2015-2016 

 

1.  –  (1)  Efectuarea  serviciului  pe  şcoală  de  către  elevi  se  face  conform  graficului  stabilit  de 

către secretariat sau directorul/diriginte. 

(2) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri: 

a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor; 

b)  se  prezintă  la  şcoală  la  ora  7,45; 

c)  se  subordonează  profesorului  de  serviciu,  cu  care  ia  legătura  la  începutul  programului  şi care îl 

va instrui cu privire la activitatea din ziua respectivă; 

d) are o ţinută şi o atitudine decentă; 

e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii; 

f)  informează  profesorul  de  serviciu  sau  directorul  despre  problemele  apărute  în  timpul  

serviciului; 

g)  nu  schimbă  calitatea  de  elev  de  serviciu  cu  niciun  coleg;  anunţă  cu  o  zi  înainte  dacă  nu poate 

presta  serviciul  pe  şcoală;  în  cazul  susţinerii  tezelor  sau  în  cazuri  de  urgenţă,  anunţă profesorul  

de serviciu  şi  de  comun  acord  găsesc  un  înlocuitor  care  preia  serviciul  pe şcoală; 

h)  nu  întreţine  discuţii  cu  colegii  şi  prietenii  în  timpul  serviciului;  nu  permite  aglomerarea elevilor 

în faţa cancelariei; 

i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor; 

j) preia şi conduce persoanele vizitatoare; 

k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor; 

l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau director 

3.  Elevii  de  serviciu  au  program  între  orele  12.00 si  13:30  Se  interzice  elevilor  de servici u să  

părăsească locul  stabil it prin  pentru rezolvarea  unor probleme  de  interes 

particular.  

4. Elevul nominalizat de  prof esorul  de serviciu cu obli gaţia  de a  nu părăsi locul 
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respectiv este cel care  va completa  Registrele elevului de serviciu. 

legitimarea acestora cu carnetul  de elev/legiti maţie  şi înregistrarea lor î n Registrul  elevului 

5.  Activităţi efectuate  de elevul de  serviciu pentru completarea Registrului elevului  de 

serviciu:  

a. la intrarea/ieşirea  din  şcoală a  elevilor (Partea I): 

1. Înscrierea  numelui, prenumelui  şi clasei din care elevul  face  parte, pe baza legitimaţiei/carnetului  

de elev; 

2.  Moti vul părăsirii  şcolii/întârzierii; 

3.  Ora plecării/venirii sau ora  venirii/plecării. 

b.  La sosirea  în  şcoală a  unui  vizitator (Partea a  II-a): 

1. Înscrie în registru numele  şi prenumele  vizitatorului  şi a  datelor personale din actul  de i dentitate 

(buletin/card/paşaport/permis de  conducere) al acestuia 

2. Înscrierea  numelui persoanei cu care  vizitatorul doreşte  să  ia 

legătura;  

3. înscrierea  orei intrării; 

4. înmânează  vizitatorului un ecuson cu înscrisul „VIZITATOR”; 

5. la plecarea  vizitatorul ui, primeşte  de la  acesta ecusonul  şi trece în registru ora plecarii. 

6.  Persoana  străină  care  pătrunde  în  şcoală  este  însoţită  de  elevul  de  serviciu  nominalizat  să  facă 

acest lucru, de  unul  dintre  profesorii  de  servici u sau de  un angaj at al scolii , respectiv persoana 

căutată. 

7.  Anunţă  pe  unul  dintre profesorii  de servici u (în absenţa acestora pe  unul dintre  directorii 

scolii sau orice angajat al  despre eventuale evenimente deosebite  care au apărut 

în timpul  serviciului. 

8.Elevul de serviciu va avea o tinuta  corespunzatoare sezonului si va purta 

ecuson(tinuta,comportamentul si modul de adresare  vor fi ireprosabile) 

Director,  

Prof. Baciu Mircea 
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