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FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI 
INGRIJITOR SCOALA 

 

 

 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, temeiul 

contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă 

cu numărul …………, se încheie astăzi …………….., prezenta fişă a postului :  
 

 

Denumirea postului : Îngrijitor şcoală 

Nume şi prenume : ……………………….............. 

Timp de lucru : 8 ore zilnic 

Funcţia generală a postului : 

 Activitatea de igienizare, reparaţii curente, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi păstrarea materialelor şi 

echipamentelor şi a inventarului şcolii, menţinerea ordinii şi disciplinei pe toată perioada de activitate, 

responsabilitate materială faţă de inventarul şcolii, promptitudine în rezolvarea problemelor de interes 

pentru unitate. 

Descrierea locului de muncă : 

 Spaţiul repartizat conform prevederilor cuprinse în normative format din : săli de clasă, laboratoare, o 

sală de sport amenajată,  holuri mari,  holuri mici,  scări interioare, cancelarie, cabinet medical, bibliotecă, 

depozit de manuale, depozit pentru arhiva şcolii,  cabinetul directorului, secretariat, grupurile sanitare, 

curtea şcolii, spaţiul din exteriorul şcolii situat în vecinătatea gardului. 

Atribuţiile specifice postului respectiv : 

- respectarea programului zilnic de lucru: schimbul I de la ora  7.00 la ora 15.00, activitate 

desfasurata la caminul internat al unitatii. 
 

Responsabilităţi ce revin în afara orelor de curs :  

- cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie a muncii ; 

- asigurarea tuturor obiectelor de inventar de la parterul şcolii : holuri, clase, casa scărilor, holul de 

la intrarea cadrelor didactice, secretariat, cabinet director, laborator biologie, zona conteiner gunoi, 

grupuri sanitare cadre didactice şi elevi, parter, zona teren educaţie fizică, spaţiul verde al şcolii ; 

- verificarea echipamentelor şi a inventarului din dotare, semnalarea promptă a conducerii  

      şcolii, sau cadrelor didactice sau a secretarului şcolii în legătură cu eventualele lipsuri sau 

      deteriorări constatate ;  

- curăţenie zilnică : aerisit, măturat şi spălat sectorul după fiecare pauză ; 

- măturarea, aerisirea şi ştergerea prafului, zilnic în clase ; 

      -    în sala de sport se mătură şi spală, zilnic ; 

-    pentru holuri, clase  si grupuri sanitare se va folosi pentru curăţenie numai soluţie de apă şi clor ; 

- se va acorda atenţie mare ştergerii prafului de pe tot mobilierul, calorifere, lămpi neon, 

întrerupătoare ; 

- se va menţine, zilnic curăţenia în cancelarie ; 

- curăţirea prafului dintre geamuri şi pervaze, zilnic ; 



- din două în două săptămâni, curăţenie generală în clase ; 

- menţinerea curăţeniei la grupurile sanitare ; 

- supravegherea intrării şi ieşirii elevilor în şi din localul şcolii ; 

- supravegherea elevilor în pauze; 

- începând cu ora 08,00, închiderea porţii mari pentru a nu permite persoanelor străine să 

pătrundă în incinta şcolii ; 

- asigură ieşirea elevilor din şcoală după terminarea cursurilor ; 

- la terminarea programului se verifică :  

              -  asigurarea securităţii spaţiilor, săli de clasă, laboratoare, cancelarie, cabinete etc.; 

              -  întreruperea surselor de iluminat ; 

                    -  închiderea geamurilor şi a uşilor ; 

                    -  închiderea robineţilor ; 

- zilnic, se mătură sectorul din curte, se curăţă zona de la conteinerul de gunoi ; 

- folosirea dialogului civilizat în relaţiile de serviciu, cu elevii şi cadrele didactice ; 

- se interzice aducerea persoanelor străine în şcoală, consumul de alcool, seminţe şi părăsirea 

nemotivată a locului de muncă ; 

- igienizarea generală a şcolii ; 

- în timpul serviciului, se face curăţenie în toată şcoala, indiferent de sector, inclusiv in caminul 

internat. ; 

- se vor garanta : confidenţialitatea, cinstea, corectitudinea, cooperarea între colegi. 

SECTOR : curte, grădină –Aici, se greblează frunzele uscate, se strâng gunoaiele, se sapă zona 

pentru flori.  

 

Alte atributii :  

-Asigurarea organizarea si desfasurarea  programului de activitati  si de gospodarire 

(curatenie,intretinere) a  caminului-internat, conform regulamentului de oganizare si functionare a 

caminului  internat scolar , 2021/2022; 

- Presteaza in intervalul  orar  07 
00 

-15 
0 0

   activitati de monitorizare  si supraveghere a  elevilor  

din caminul internat. 

- Lunar si anual prezinta un raport al activitatii desfasurate. 

 

            - În funcţie de nevoile specifice ale unităţii salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii. 

                          Este membru in urmatoarele comisii: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. . 

-  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta 

fişă  a postului atrage după sine sancţionarea legală. 
 

D I R E C T O R 

Prof.  Cirlea Elena 

 

           

 

 

  Data :………………. 

                                                                                                                                         Am luat cunoştinţă 

                                                                                                           Îngrijitor,   ……………………………….. 


