ANEXA 2

ATRIBUŢIILE ÎNVĂŢĂTORULUI / PROFESORULUI
DE SERVICIU PE HOL
Să vină mai devreme cu cel puţin 15 minute, înainte de începerea programului pentru a-l ajuta pe
învăţătorul / profesorul de serviciu pe şcoală să introducă elevii în şcoală;

Să asigure liniştea şi securitatea pe holuri, în clase, băi, pe scări în timpul pauzelor;

Să-i ajute pe elevi în timpul pauzelor în diverse situaţii;

Să dea informaţii persoanelor străine care intră în şcoală;

Să raporteze profesorului de serviciu pe şcoală eventualele stricăciuni, acte de violenţă sau alte probleme
care apar în timpul pauzelor;

Să ceară sprijinul profesorului / învăţătorului de serviciu pe şcoală şi conducerii în cazul înregistrării
unor acte de violenţă sau alte probleme care apar;

Să ia atitudine în cazul unor acte de violenţă verbală sau fizică sau alte evenimente contrare
regulamentelor şcolare;

Să aibă un comportament adecvat pe timpul serviciului faţă de elevi, profesori sau alte persoane străine;

În caz de absenţă din diferite motive să-şi asigure un înlocuitor pentru timpul repartizat în grafic.


ATRIBUŢIILE ÎNVĂŢĂTORULUI / PROFESORULUI
DE SERVICIU PE ŞCOALĂ
Să facă de serviciu în zilele în care are mai puţine ore în orar

Să vină mai devreme cu un sfert de oră înainte de începerea programului;

La terminarea pauzelor să închidă uşa de la intrarea elevilor, permiţându-se accesul altor
persoane doar pe intrarea principală

Învăţătorul să predea profesorului serviciul pe şcoală;

Să verifice, să numere şi să încuie cataloagele şi condicele impreună cu secretarul şcolii;

Să introducă elevii în şcoală la începerea programului;

Împreună cu portarul să asigure supravegherea curţii şi şcolii în timpul pauzelor, iar in orele
libere să supravegheze pe camerele de filmat;

Să verifice cadrele didactice care sunt de serviciu pe holuri şi să consemneze în registrul special,
eventualele neglijenţe;

Să consemneze în registrul pentru serviciu absenţii şi problemele care s-au înregistrat în timpul
programului;

Să ajute profesorii care sunt de serviciu pe holuri la stabilirea ordinii;

Să dea informaţii persoanelor care vin cu diferite probleme în şcoală;

Să ceară sprijinul domnilor directori sau jandarmeriei în cazul semnalării unor acte de violenţă;

Să aibă un comportament adecvat pe timpul serviciului faţă de elevi, profesori sau persoanele
străine;

În caz de absenţă anunţată sau întârziere din orice motiv să-şi asigure un înlocuitor din rândul
colegilor.


