
Atribuții educator- puericultor 

 

 

Atribuții generale:  

 

 respectă regulamentul de ordine interioară al creșei; 

 respectă dispozițiile directorului de creșă; 

 se conformează oricărei dispoziții ale directorului de creșă; 

 respectă confidențialitatea privitoare la datele despre copii și activitățile din creşă; 

 respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

 respectă normele PSI sub semnatura proprie și participă la instruirea teoretică și 

practică; 

 își însusește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului; 

 respectă codul deontologic al profesiei; 

 participă la cursuri privind protecția copilului și pregătirea profesională ori de câte ori 

este solicitat; 

 participă la ședințele echipei pluridisciplinare și ședintele administrative din creşă;  

 participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru; 

 îndeplinește orice alte sarcini trasate de directorul de creșă.  

Atribuții specifice:   

 realizează activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie  a copiilor în vederea  

dezvoltării și creșterii gradului de independența; 

 realizează activități care vizează dezvoltarea comportamnetului socio-afectiv; 

 contribuie la dezvoltarea comportamentului verbal prin intermediul activităților 

specifice; 

 realizează programe care cuprind activități ce urmăresc creșterea receptivității generale 

la stimuli în vederea dezvoltării  capacităților și atitudinilor în învățare; 

 colaborează activ cu părinții / apartinătorii copiilor înscriși în cadrul creșei; 

 comunică  părințiilor ori de câte ori este nevoie, cu avizul directorului de creșă, starea 

emoțională și afectivă a copiilor; 

 semnalează orice schimbare majoră de comportament a copiilor, directorului de creșă  

în vederea identificării cauzei; 

 cere relații părinților în legătură cu starea emoțională a copiilor și a modului în care s-

au comportat la domiciliu; 

 se informează constant  asupra relațiilor de familie; 

 în cazul în care există suspiciuni cu privire la creșterea și educarea copiilor in familie,  

suspiciuni de abuz, neglijare , exploatare ,  comunică imediat directorului de creșă 

pentru a monitoriza situația și pentru a se lua măsuri; 

 semnalează orice problemă privind sănătatea copiilor și acorda primul ajutor în cazurile 

de urgență, în accidente,  urmând ca în cel mai scurt timp să solicite sprijinul asistentului 

medical; 



 în relațiile cu părinții și cu copii va avea un comportament nediscriminator folosind un 

limbaj și formule de adresabilitate adecvate; 

 supraveghează constant, în mod activ somnul copiilor pentru a observa daca apar 

evenimente majore; 

 coordonează și răspunde de activitatea din grupă având o relație de colaborare cu 

personalul creșei; 

 educatorul va avea o ținută decentă, adecvată mediului în care lucrează 

 respectă deontologia medicală, secretul profesional 

 asigură, alături de tot personalul din creşă, realizarea măsurilor privind siguranța și 

securitatea copiilor. 

 


