SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TURLUIANU
COM. BERESTI-TAZLAU, JUD. BACAU
TEL/FAX: 0234/353366

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII – SEMESTRUL I
ANUL SCOLAR 2014-2015
COMISIA PRIVIND SERVICIUL PE ȘCOALĂ

1. SCURTA PREZENTARE DESCRIPTIVA A ACTIVITATII:
a.

se constituie si functioneaza in baza Regulamentului de organizare si functionare a

unitatilor de invatamant preuniversitar;
b. Comisia privind serviciul pe scoala s-a aprobat prin decizia nr. 4 din 18.09.2014 si are ca
responsabil prof. Cernat Oana-Ionela, membri: prof. Bobeica-Diaconu Maria, inv. Merlusca
Adina-Liliana, inv. Ioja Maricica;
c. Comisia privind serviciul pe scoala are urmatoarele atributii:


întrunirea comisiei, stabilirea atribuţiilor pentru fiecare membru;



stabilirea listei cadrelor didactice care efectuează serviciul pe scoală



stabilirea zilei din săptămână in care fiecare cadru didactic urmează să efectueze serviciul pe
scoală (conform orarului propriu pentru cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii )



stabilirea lunara a listei cu elevii care urmează să efectueze serviciul pe scoală;



inştiinţarea elevilor prin diriginti/invătător a responsabilitatilor acestora in zilele in care sunt
de serviciu pe scoală;



inştiinţarea profesorilor/invatatorilor cu privire la indatoririle acestora atunci cand sunt de
serviciu pe scoala in cadrul unei sedinte ce va avea loc lunar, incheiata prin semnarea unui
proces verbal.



realizarea unui raport semestrial/final al Comisiei Privind Serviciul pe Scoala .

2. LISTA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN CADRUL COMISIEI PRIVIND
SERVICIUL PE SCOALA- SEMESTRUL I:
a. La prima intrunire a comisiei, din data de 11.09.2014, incheiata prin semnarea unui proces
verbal s-au stabilit sarcinile fiecarui membru, s-a stabilit planul de activitate impreuna cu
procedura de desfasurare a serviciului pe scoala, orarul pentru efectuarea serviciului pe
scoala de catre cadrele didactice si clasele ce vor efectua serviciul pe scoala;
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b. Comisia s-a intrunit in cadrul unor sedinte lunare a cadrelor didactice ce efectueaza serviciul
pe scoala sau sunt diriginti/invatatori la clasele ce efectueaza serviciul pe scoala, in cadrul
carora s-a prezentat procedura împreună sarcinile profesorului sau elevului de serviciu pe
școala, sau discutat eventualele probleme intampinate si s-a semnat un proces verbal;
sedintele au avut loc dupa cum urmeaza: 11.09.2014, 01.10.2014, 03.11.2014, 02.12.2014,
05.01.2015;
3. ANALIZA ACTIVITATII:
a. Puncte tari:


Cunoasterea si respectarea sarcinilor atunci cand sunt de serviciu pe scoala(profesori si elevi);



Nu au avut loc evenimente neplacute in timpul orelor de curs sau a pauzelor;



Elevii s-au simtit in siguranta in timpul pauzelor din incinta scolii.

b. Puncte slabe:


Lipsa unei uniforme scolare sau a unui semn distinctiv ce ar diferentia mai usor elevii scolii noastre de
intrusi.

Intocmit,
Responsabil Comisia privind serviciul pe școală,
Cernat Oana-Ionela

