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PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
Procedura se aplică la nivelul unității de învățământ  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 pentru asigurarea securită-

ții, siguranței elevilor și cadrelor didactice în perimetrul unității.  
 

Documente de referință:  
- Legea Educației Naționale (OM.E.C.T.S.  nr. 1/2011); 
-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar (OMENCS 5079/31.08.2016); 
- Adresa M.E.C.T.S. nr. 67843/ 09.11.2012 privind asigurarea securității și siguranței elevilor; 
- Regulamentul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale nr. 24, București 

 

Părintele/susținătorul legal al elevului are acces în incinta școlii în următoarele situații: 
a. la solicitarea profesorilor diriginți/profesorilor clasei/directorului; 
b. la ședințele / consultațiile/ lectoratele cu părinții organizate de personalul didactic; 
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situații școlare care implică re-
lația directă a părinților/reprezentanților legali cu profesorul diriginte/ secretarul/directorul (în conformitate cu pro-
gramul de lucru cu publicul-secretariat/program audiențe-director); 
d. la întâlnirile solicitate de părinți/reprezentanți legali, programate de comun acord cu profesorii diriginți/profesorii 
clasei/ directorul (în conformitate cu programul de audiențe al directorului); 
e. la diferite evenimente publice și activități școlare /extracurriculare organizate în cadrul școlii, la care sunt invitați 
să participe părinții/reprezentanții legali. 

Accesul în școală este permis numai pe la intrarea principală. 
 

Reguli de respectat: 
1. Personalul de pază va înregistra în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor, la punctul de control: nume, 
prenume, serie/număr act de identitate, scopul vizitei, ora intrării/părăsirii incintei unității de învățământ. 
2. Părinții/vizitatorii vor fi conduși, în incinta școlii, în mod obligatoriu, de personalul de pază și/sau de profesorul de 
serviciu,  monitorizați de aceștia pe parcursul vizitei, până la părăsirea incintei școlii. 
3. Vizitatorii au obligația să respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul în unita-
tea  de învățământ și să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din școală. Se interzice accesul 
vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite, fără acordul conducerii unității de învățământ. Nerespectarea acestor 
prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unității de învățământ a persoanei respective, de către paz-
nici/organele abilitate și/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în școală. 

 

ATENȚIE! 
STRICT ÎNTERZIS ACCESUL: 

 persoanelor care  refuză să se legitimeze; 

 vizitatorilor în ținute neadecvate (exemple: halat/capot/papuci, maiou, pantalon scurt etc.); 

 persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influența băuturilor alcoolice, ale celor având comportament agresiv, 
precum și ale celor care au intenția vădită da a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ. Vizitatorii școlii 
trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, comportament civilizat, să nu manifeste agresivitate în limbaj, să nu aducă 
jigniri elevilor și/sau personalului școlii. 

 vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor arme, obiecte contondente, băuturi alcoolice, substanțe toxi-
ce/pirotehnice/ lacrimogene/inflamabile/stupefiante, publicații cu caracter obscen/instigator. 

 

În cazul nerespectării regulilor mai sus-menționate ne rezervăm dreptul de a apela la nr. ur-
gență 112 sau Secția 6 Poliție. 

                                                                                                                                Director, 
Prof. Matache Claudia 


