Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Turluianu
Comuna Berești-Tazlău
Județul Bacău

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, ____________, cu ocazia efectuării instructajului privind
normele de protecţie a elevilor din clasa _________, an şcolar ______/______ .
Elevii au luat la cunoştinţă următoarele:
 în sala de clasă:
- respectă regulamentul clasei/şcolii;
- nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără
acordul cadrului didactic;
- nu se apleacă peste pervazul ferestrei;
- nu aruncă obiecte peste ferestre;
- evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi( voluntar /involuntar);
- nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca
incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori,
petarde, etc.;
- la recomandarea medicului/familiei iau medicamente numai în
prezenţa cadrului didactic;
 pe holurile şcolii/ scări:
- merg pe partea dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de
deschiderea uşilor de la clase;
- se încolonează la sfârşitul cursurilor şi pleacă însoţiţi de cadrul didactic cu care
au desfăşurat ultima oră;
- evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase;
- deplasarea dintr-un loc în altul se face mergând şi nu alergând;
 în curtea şcolii:
- activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic;
- este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, clădiri ( şcoală, atelier);
- curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata cursurilor şi
pauzelor de un gardian căruia elevii/cadrele didactice i se pot adresa pentru
soluţionarea unor probleme;
- şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;
 în afara şcolii:
- se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;
- nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute;
- sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la
domiciliu, nici în altă parte;
- pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie
învăţate.
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În urma realizării instructajului, au semnat următorii elevi (sau părinți în cazul
elevilor de la clasele C.P., I):
Nr.
Numele elevului
Semnătura
crt.

Învăţător/ diriginte:
Semnătura:____________________Data:__________________

