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Anexa ___  la Contractul Individual de Munca nr. ______ 

Aprobat in Consiliul de Administrație  

profesor Elena GOBEJ 

FIȘĂ DE POST ÎNGRIJITOR 

Numărul fişei postului ..................... 

1. Denumirea compartimentului: administrativ 

2. Denumirea postului: Îngrijitor 

3. Numele si prenumele salariatului:  

4. Se subordonează: director, director adjunct, membrii C.A., profesor de serviciu 

5. Numele șefului ierarhic:  

6. Subordonează: numai dacă este cazul 

7. Relații de colaborare: personalul de  întreținere 

8. Pregătirea și experiența: meseria nu necesită calificare specială 

9. Autoritate și libertate organizatorică: dacă este cazul 

10. Responsabilități și sarcini de serviciu sunt obligatorii, reprezentând o norma de bază: 

1. Se prezinta la serviciu cu 15 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru  rezolvarea sarcinilor 

de serviciu, semnează condica de prezență și se prezintă la conducerea școlii pentru a se informa asupra 

problemelor care trebuie rezolvate și a priorității acestora. În cazul în care conducerea școlii constată ca  

muncitorul nu este apt (este: obosit, sub influența băuturilor alcoolice/ stupefiante), acesta/aceasta va lua 

măsurile corespunzatoare legislației în vigoare. 

2. Gestionează bunurile: 

- preia sub inventar de la directorul adjunct bunurile din clase, holuri, spații sanitare și răspunde de păstrarea și 

folosirea lor în condiții normale; 

- preia periodic materialele pentru curățenie, pe care le folosește conform destinației acestora și în dozajul 

corespunzător. Directorul adjunct verifica aceste aspecte. 

- răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceștia sunt la alte activități 

sau/și a celor pe care elevii le lasă/uită, în sala de clasă după orele de program. 

3. Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului: 

- măturat, spălat, ștergerea prafului; 

- udarea și întreținerea florilor din spațiile școlare; 

- spălarea după fiecare pauză a băilor, după pauza mare, a holurilor și îndepărtarea prin radere a gumei de 

mestecat; 

- scuturarea preșurilor (unde este cazul); 

- spălatul ușilor, geamurilor, chiuvetelor, faianței, mozaicurilor; 

- păstrează  instalațiile sanitare în condiții normale de funcționare; 

- execută lucrări de vopsire (când este cazul); 

- curățenia și desinfecția sălilor de clasa (zilnic) folosind soluții, găleți și cârpe conform graficelor afișate; 

- aspiră praful în sălile: contabilitate, secretariat, cancelarie, direcțiune și alte spații  în care este necesar acest 

lucru; 

4. Conservă bunurile: 

- controlează zilnic ușile, geamurile, mobilierul, robinetele și semnalează  defecțiunile constatate directorului 

adjunct sau muncitorului de întreținere. 

5. În perioada vacanțelor școlare  îngrijitorul poate primi și următoarele sarcini: 

- executarea unor lucrări de: peisagistică, zugrăveli, vopsitorie, amenajări interioare și exterioare, văruirea 

pomilor/a bordurelor aleilor, plantarea pomilor fructiferi și a  pomilor ornamentali etc; 

- curațenia lotului și curții scolii, taierea de întreținere a pomilor, tăierea ierbii de pe zonele verzi etc; 

6. În  timpul serviciului îngrijitorul are și sarcina de a supraveghea și informa conducerea școlii  de prezența 

persoanelor străine în spațiile aparținând școlii precum și informarea conducerii școlii de unele aspecte privind 

comportamentul violent/distructiv al elevilor pe timpul pauzelor. 

7. Program de activitate (poate suferi modificări pe parcurs în funcție de nevoile unității de învățământ): 
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LA FINALUL PROGRAMULUI ZILNIC AVEȚI DATORIA SĂ DESCĂRCAȚI COȘURILE DE GUNOI DIN 

SĂLILE DE CLASE ȘI SĂ LE SPĂLAȚI CU DETERGENT ȘI APĂ PENTRU A EVITAREA ȘI PREVENIREA 

APARIȚEI BOLILOR CONTAGIOASE. 

 

8. În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de 

conducerea unității în condițiile legii. 

9. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage 

dupa sine sancționarea legală. 

10. Sunt interzise: 

- condiționarea reparației mobilierului școlar/didactic și a altor servicii de întreținere stabilite în fișa postului, de 

primirea de foloase necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți, cât și de la personalul angajat; 

- folosirea traficului de influență în desfășurarea oricărui tip de activitate specifică postului. 

11. Alte atribuții: 

- să respecte deontologia profesională stabilită prin Codul etic al unității; 

- să respecte prevederile Regulamentului intern al Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” și ROFUIP; 

- alte atribuții cu delegare din partea conducerii școlii/Consiliului de administrație. 

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

- Sancțiunile se aplică conform Regulamentelor interne și Codului Muncii în vigoare; 

13. Contravaloarea reparațiilor generate de exploatarea defectuoasă și de avarierea utilajelor provocate 

de angajați, se vor suporta de către vinovat prin reținerea din salariu. 

 

Toate obligațiile, drepturile și sancțiunile ce decurg din această fișă a postului sunt valabile pentru 

întreaga perioada în care persoana este angajată. 

 

Criterii de evaluare: sunt precizate în fișa de evaluare conform sarcinilor specificate în fișa postului. 

Răspunderea disciplinară se face conform legislației în vigoare. 
 

Salariat, 

                                                                         Director,  

                                        prof. Elena GOBEJ                                 

 

Lider de sindicat, 

prof.                                                                                                    Am luat la cunoștință, 

 

                                                                                                                Nume și prenume------------------- 

Semnătura________________ 

 

Schimb 

1 

7.00 – 8.30    curățenia și desinfecție în școală; 

8.30-11.00     curățenia în școală și în jurul clădirii școlii; 

11.00-11.30    pauza de masă; 

11.30-13.00    continuarea curățeniei în restul spațiilor; 

Tură 

comuna 

13.00 – 15.00  curățenie generală comună a spațiilor exterioare ale clădirilor școlii și în școală;  

 

Schimb 

2 

15.00 – 16.00  curățenia și desinfecție în școală; 

16.00-17.30     curățenia în școală și în jurul clădirii școlii; 

17.30 – 18.00   pauză masă; 

18.00 – 21.00   curățenia în sălile de clasă și pe coridoare, ștergerea prafului, verificarea geamurilor 

și băilor, curățenia băilor; 
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