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GRAFIC PROFESORI DE SERVICIU  

ZIUA

CLĂDIREA A

Serviciul pe şcoală se derulează în intervalul 7:45 -14:10 CURTEA

ŞCOLII/

INTRAREA ÎN 

CLĂDIRE:

În fiecare zi/pauză,

câte unul dintre 

profesorii de 

serviciu (din fiecare 

clădire) va fi 

prezent în curtea 

școlii (se va stabili 

de către prof. de 

servicu, prin 

rotație).

SALA DE 

SPORT/ZONA SĂLII 

DE SPORT:

Profesorii de sport 

(Nușfelean Viorel și 

Marian Constantin) 

sunt responsabili 

de activităţile din 

Sala de sport, pe 

toată durata 

programului şcolar! 

(atât în timpul 

orelor, cât şi în 

pauze); inclusiv 

zona din fața sălii 

de sport.

Parter ET. I ET.  II ET. III CURTEA ȘCOLII

LUNI 
Mureșan 

Lavinia

Chiș Lidia

Beatrice

Șolderea Camelia

Obreja Diana

Toderean Simona Bulca Daniel

Pop Petre

MARŢI Nicula Nelia Tomoiagă

Sânziana

Blaga Lucreția Mureșan Diana Chiș Ioan

MIERCURI 
Roman Maria Tămaș Amalia Cioban Adriana

Stanciu Elisabeta

Stanciu Daniel Luca Flavius

JOI 
Pop Vasile Doroș Ioana Măierean Adriana Abodi Melania Laurențiu Oliviu

VINERI Pașca Liana Zsigmond Anca Roman Cristina Filip Florean Fechete Vasile

În zona scărilor din interior vor fi prezente pe durata pauzelor şi doamnele de serviciu!

La sfârşitul fiecărei zile, un reprezentant desemnat din partea profesorilor de serviciu va consemna în registrul online de “Procese-verbale –

serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului:  https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7

DIRECTOR,                                  DIRECTOR ADJUNCT,
PROF. POP CRISTIAN                PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE

Nr. de înregistrare: 3792/27.09.2022

https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7
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GRAFIC PROFESORI DE SERVICIU

ZIUA

CLĂDIREA D 

Serviciul pe şcoală se derulează în intervalul 7:45 -14:10
CURTEA

ŞCOLII/

INTRAREA ÎN 

CLĂDIRE:

În fiecare zi/pauză,

câte unul dintre 

profesorii de 

serviciu (din 

fiecare clădire) va 

fi prezent în curtea 

școlii (se va stabili 

de către prof. de 

servicu, prin 

rotație).

SALA DE 

SPORT/ZONA

SĂLII DE SPORT:

Profesorii de sport

(Nușfelean Viorel 

și Marian 

Constantin) sunt

responsabili de 

activităţile din Sala

de sport, pe toată

durata

programului

şcolar! (atât în

timpul orelor, cât

şi în pauze),

inclusiv zona din 

fața sălii de sport.

Parter ET. I ET.  II 

CURTEA ȘCOLII

LUNI 
Botean Carmen Mureșan Ligia 

Cherhaț Adrian

Magdea Crina

Tofană Maria

Bulca Daniel

Pop Petre

MARŢI 
Horja Liliana

Săsărman Maria

Magdea Florin Măierean Ovidiu Chiș Ioan

MIERCURI 
Săsărman 

Alexandra

Săplăcan Vlaicu Corcea Niculae

Aluaș Alina

Luca Flavius

JOI 
Corăbian Aurora

Săplăcan Lia

Balaș Adrian Florean Dora

Rus Corina

Laurențiu Oliviu

VINERI
Mureșan Anemona Laczko Nunuța

Moldovan Roxana

Năstase Delia

Zinveliu Diana

Fechete Vasile

În zona scărilor din interior și pe coridoare vor fi prezente pe durata pauzelor şi doamnele de serviciu!

La sfârşitul fiecărei zile, un reprezentant desemnat din partea profesorilor de serviciu va consemna în registrul online de “Procese-verbale –

serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului:  https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7

DIRECTOR,                                                        DIRECTOR ADJUNCT,
PROF. POP CRISTIAN                                    PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE

Nr. de înregistrare: 3792/27.09.2022

https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7
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ATRIBUȚII SPECIFICE FIECĂRUI POST

PROFESORI DE SERVICIU + PERSONAL AUXILIAR + PERS. NEDIDACTIC

LOCAȚIA: SALA DE 

SPORT/ZONA

SĂLII DE SPORT:

Profesorii de sport

(Nușfelean Viorel 

și Marian 

Constantin) sunt

responsabili de 

activităţile din 

Sala de sport, pe

toată durata

programului

şcolar! (atât în

timpul orelor, cât

şi în pauze),

inclusiv zona din 

fața sălii de sport. 

Profesorii de sport 

sunt responsabili 

pentru securitatea 

elevilor în sala de 

sport (în timpul 

orelor de sport ) și 

în sala de sport + 

în zona acesteia 

(în timpul 

pauzelor)

Parter,

et. I, II și III

CURTEA 

ȘCOLII

CANTINĂ BIBLIOTECĂ INTERNAT LABORATOARE

Profesorii 

de serviciu

vor asigura 

liniștea, 

siguranța și 

disciplina 

copiilor, vor 

preveni 

bullyingul, 

comporata

mentul 

agresiv. 

În fiecare zi/pauză, câte 

unul dintre profesorii de 

serviciu (din fiecare 

clădire) va fi prezent în 

curtea școlii (se va stabili 

de către prof. de servicu, 

prin rotație).

Profesorii de serviciu se 

vor asigura de siguranța 

copiilor, vor asigura 

liniștea, siguranța și 

disciplina copiilor, vor 

preveni bullyingul, 

comportamentul agresiv. 

Vor colabora cu 

profesorii de serviciu de 

la Liceul Tehnologic 

Agricol, pentru a preveni 

eventualele situații 

conflictuale.

Siguranța și 

securitatea 

copiilor va fi 

vegheată de 

către domnul 

administrator, 

iar copiii de 

ciclul primar vor 

fi însoțiți de 

doamnele 

învățătoare (în 

timpul pauzei de 

prânz).

Doamna bibliotecară 

va fi prezentă de la 

ora 7.30, pentru ca 

elevii navetiști care 

sosesc mai devreme 

să nu fie 

nesupravegheați. De 

asemenea, elevii 

care nu participă la 

orele de religie, vor fi 

prezenți în intervalul 

respectiv la 

bibliotecă (conform 

tabelului nominal 

semnat de către 

doamna 

bibliotecară/profesori

i de religie și diriginții 

claselor)

Pedagogii

și 

doamnele 

de serviciu 

vor asigura 

liniștea, 

siguranța și 

disciplina 

copiilor, 

vor preveni 

bullyingul 

și 

comportam

entul 

agresiv.

Profesorii care au 

activități în 

laboratoare 

(informatică, 

discipline 

economice etc. 

sunt responsabili 

de desfășurarea 

activităților și de 

securitatea 

elevilor în timpul 

orelor, precum și 

în pauze), pe 

toată perioada 

programului 

școlar. 

În zona scărilor din interior  și pe coridoare vor fi prezente pe durata pauzelor şi doamnele de serviciu!

La sfârşitul fiecărei zile, un reprezentant desemnat din partea profesorilor de serviciu va consemna în registrul online de “Procese-verbale –

serviciu pe şcoală” evenimentele constatate în timpul programului:  https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7

DIRECTOR,                                                        DIRECTOR ADJUNCT,
PROF. POP CRISTIAN                             PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE

Nr. de înregistrare: 3792/27.09.2022

https://forms.gle/Rqt4HZvqmWqmTGpL7

