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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 

Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” 
Str. Nicolae Iorga, Nr. 87 
Constanța 
 

Nr. 

FIȘA CADRU A POSTULUIPENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE 

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 

 

 În temeiul Legii Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul 

contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul_____, 

se încheie astăzi, _______, prezenta fișă a postului. 

 Numele și prenumele:  

 Specialitatea: PERSONAL SPECIFIC 

 Denumirea postului: SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 

 Încadrarea: NORMĂ ÎNTREAGĂ 

 Cerințe: 

 Studii:  

 Studii specifice postului: - 

 Vechime:  

Relații profesionale: 

 Ierarhice de subordonare: director 

 De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ 

 De reprezentare a unității școlare. 

I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. Proiectarea activității – elemente de competență 

1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției. 

1.2. Realizarea planului managerial la compartimentului. 

1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare. 

 

2. Realizarea activităților 

2.1. Programul de lucru de 8 ore/zi (program cu alternanță zilnică: 7:00 – 15:00 / 13:00 – 

21.00).  

2.2. Îndrumă și ajută elevii din internat la pregătirea lecțiilor, controlează efectuarea temelor, 

se îngrijește de participarea elevilor la lecții și la toate celelalte activități programate în 

școală. 

2.3. Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor: lectură particulară, audiții, serbări, 

participări al activități sportive, plimbări. 

2.4. Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curățenie și 

disciplină la elevi. 

2.5. Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în școală și în cămin. 

2.6. Îl informează pe directorul școlii, pe diriginți și pe părinți asupra activităților și 

comportării elevilor. 

2.7. Participă la ședințele Consiliului Profesoral, atunci când este invitat. 

2.8. Alege modalități de comunicare cu elevii. 

2.9. Identifică nevoile elevilor. 

2.10. Facilitează comunicarea elev-elev. 

2.11. Se informează despre elevi. 

2.12. Consiliază familia elevului. 
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2.13. Informează familia elevului. 

2.14. Determină implicarea elevului. 

2.15. Valorifică rezultatele activităților. 

2.16. Identifică, solicită și recepționează necesarul de materiale consumabile pentru 

semiinternat. 

2.17. Prezintă și comunică rezultatul activităților școlare. 

2.18. Se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale în 

vederea aplicării corecte și complete a reformei învățământului. 

II. ALTE ATRIBUȚII 

 Program de secretariat cu alternanță zilnică: 13:00 – 15:00 / 15:00 – 17:00. 

 Activitățile de secretariat se desfășoară în secretariatul școlii. 

 Redactarea unor documente la solicitarea directorului și a secretariatului. 

 Eliberare de adeverințe pentru elevi și angajați. 

 Întocmirea actelor necesare absolvenților de liceu și școală postliceală pentru contracte de 

muncă în străinătate. 

 Întocmirea foilor matricole pentru liceu și școala postliceală. 

 Ajută secretarul școlii la eliberarea din arhivă documente sau date la cerere. 

 Respectarea regulamentului intern, normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de 

P.S.I. și I.S.U. pentru activitățile desfășurate în cadrul unității de învățământ în condițiile legii: 

o să refuze executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta prezintă risc de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru sine sau pentru ceilalți 

colegi; 

o să informeze de îndată administratorul/directorul despre orice deficiență 

constatată sau eveniment petrecut; 

o să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și 

sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei 

sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea 

accidentelor și bolilor profesionale; 

o să respecte cu strictețe regulile S.S.M. și P.S.I. din obiectivul unde își 

desfășoară serviciul; 

o să aducă la cunoștință imediat directorului accidentele de muncă suferite de 

propria persoană sau de alți angajați. 

 Membru  Comisia de Casare, de Clasare și de Valorificare a Materialelor Rezultate; 

 Centralizarea abonamentelor de transport elevi pentru anul școlar _______. 
 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și 

alte sarcini repartizare de angajator, în condițiile legii. 

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, 

 

Lider sindical, 

 

  

Data, 

 

Semnătura titularului de luare la cunoștință 

__________________________ 

 


