
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” Comăneşti   

 

 

FIŞA POSTULUI 

PERSONAL DE ÎNGRIJIRE 

 

 În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare şi al contractului de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a Contractelor 

individuale de muncă sub nr….. se încheie astăzi……………..prezenta fişă a postului : 

 

• NUMELE ŞI PRENUMELE ……………………………………………. 

• STUDII…………………………………………………………………… 

• POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT………………………………… 

• NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal 

 

• Poziţia : 

Relaţii de subordonare : 

- directorii unităţii şcolare  

- administrator patrimoniu 

 

Relaţii de colaborare cu : 

- cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din 

cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă 

- colectivele de elevi  

- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

 

Subsemnata,  …………………………………………………………., posesor al contractului 

individual de muncă înregistrat sub nr……..în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  

declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de 

serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal, după următorul program: ………..  

 

Este membru de drept în comisiile: 

- Pentru protecţia muncii 

- Pentru PSI 

- De deszăpezire 

 

Obiectiv general : 

- asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ şi a activităţii sportive 

 

 

Obiectiv  specific : 

- supravegherea  instalaţiilor sanitare în timpul pauzelor ; 

- igienizarea grupurilor sanitare, a coridoarelor/ în timpul fiecărei ore de 

curs; 

- efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, cabinete, laboratoare şi săli de 

sport; 

- efectuarea  curăţeniei în parcul dendrologic, a perimetrului şcolii şi a 

trotuarelor din jurul acesteia); 



 

 

Responsabilităţi  săptămânale/zilnice atât în şcoală, cât şi la sălile de sport: 

 

• verificarea obiectelor de inventar de pe holuri, din birouri, din încăperi în care au 

acces fără responsabilii acestora/ zilnic 

• dezinfectarea cu clor a grupurilor sanitare de două ori / zi 

• dezinfectarea cu detartrant / săptămânal a vaselor de wc, a pişoarelor şi a chiuvetelor; 

• măturarea sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor la sfârşitul programului 

/zilnic; 

• transportul/preluarea cutiilor cu lapte şi corn în şcoală/zilnic, spălarea săptămânală a 

recipientelor fiecărei clase; curăţenie la sala specială / zilnic; 

• pregătirea pentru activitate a sălilor de sport/  zilnic; 

• scoaterea gunoiului din clase, laboratoare şi toalete la sfârşitul fiecărei ture / zilnic 

• curăţenie în birouri (director, secretariat, bibliotecă) / săptămânal; 

• verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere/ zilnic, la 

fiecare pauză;  

• semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  

etc. şi identificarea vinovaţilor/ zilnic, la fiecare pauză; 

• acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice (montarea perdelelor / 

jaluzelelor / draperiilor etc.)/  la nevoie; 

• realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea parcului şcolii/ zilnic; 

• curăţenia trotuarului, precum şi a curţii interioare şi a terenului de sport/  zilnic; 

• întreruperea alimentării cu gaze, în caz de cutremur/ la nevoie; 

• executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei/  la nevoie; 

• sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în 

domeniul de activitate / zilnic; 

• îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă, inclusiv cea de 

curier şi paznic/  zilnic; 

• obligaţia de a-şi face toate analizele  

• însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere a NTSM şi  a normelor PSI 

   

  Răspunderea disciplinară 
        

         Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară conform 

prevederilor legii. 

 

 

 

 

 

 

      DIRECTOR,                                   Semnătura titularului de luare la cunoștință 

PROF. ȘIȘCA MARIA-LAURA 


