A.	Munca social-utilă a elevilor din clasele I-IV
1.	Autodeservire

I
II
III
IV
Servicii în clasă – (menţinerea curăţeniei, îngrijirea plantelor din clasă, etc.)
Servicii în clasă – (menţinerea curăţeniei, îngrijirea plantelor din clasă, etc.)
Servicii în clasă – (menţinerea curăţeniei, îngrijirea plantelor din clasă etc.)
Măturarea podelelor în clasă. Spălarea pervazurilor.
Ştergerea lambriurilor din clasă. Serviciul în ospătărie - (servirea mesei, servirea unor bucate şi a pâinii, dereticarea meselor după servirea bucatelor).
Servicii în clasă – (menţinerea curăţeniei, îngrijirea plantelor din clasă, etc.)
Măturarea podelelor în clasă. Spălarea pervazurilor.
Ştergerea lambriurilor din clasă. Serviciul în ospătărie - (servirea mesei, servirea unor bucate şi a pâinii, dereticarea meselor după servirea bucatelor).

2.	Amenajarea terenului

I
II
III
IV
Întreţinerea curăţeniei pe teren:
măturarea şi strângerea frunzelor, curăţarea omătului de pe trotuare. Creşterea florilor cu seminţe mari. 
Întreţinerea curăţeniei pe teren:
măturarea şi strângerea frunzelor, curăţarea omătului de pe trotuare. Creşterea florilor cu seminţe mari. 
Întreţinerea curăţeniei pe teren:
măturarea şi strângerea frunzelor, curăţarea omătului de pe trotuare. Creşterea florilor anuale şi multianuale. Plantarea  şi îngrijirea arbuştilor.  
Întreţinerea curăţeniei pe teren:
măturarea şi strângerea frunzelor, curăţarea omătului de pe trotuare. Creşterea florilor anuale şi multianuale. Plantarea arbuştilor şi îngrijirea lor.  

3.	Confecţionarea şi repararea manualelor

I
II
III
IV
Confecţi-
onarea materialului didactic elementar
Confecţi-
onarea materialului didactic elementar
Confecţionarea materialului din natură pentru ungheraşul etnografic. Participarea la aranjarea şi montarea colecţiei. Ajutorul bibliotecii în repararea cărţilor. Repararea materialelor didactice.
Confecţionarea materialului din natură pentru ungheraşul etnografic. Aranjarea şi montarea colecţiei. Cartonarea, legarea cărţilor în bibliotecă. Colecţionarea colectivă a unor aparate simple pentru a fi demonstrate la lecţiile de ştiinţe ale naturii, limba română, etc.

4.	Lucrul pe teren

I
II
III
IV
Îngrijirea plantelor pe terenul şcolii: prăşit, udat, instalarea haragilor.
Îngrijirea plantelor pe terenul şcolii: prăşit, udat, instalarea haragilor.
Creşterea diferitor legume: cartofi, castraveţi, varză, etc. Creşterea plantelor decorative. Udatul, prăşitul, etc.
Creşterea diferitor legume: cartofi, castraveţi, varză, etc. Creşterea plantelor decorative. Udatul, prăşitul, etc.



B.	Munca social-utilă a elevilor din clasele V-XII

1.	Autodeservire

V
VI
VII
VIII-IX
Dereticarea claselor, cabinetelor, atelierelor. Serviciul sanitar. Serviciul în hol. Îngrijirea florilor din clase şi coridoare. Serviciul la bucătărie. Îngrijirea terenului, florilor, plantelor, trotuarelor. Măturarea terenului şi trotuarelor, curăţarea omătului, etc.
Dereticarea claselor, cabinetelor, atelierelor. Serviciul sanitar. Serviciul în hol. Îngrijirea florilor din clase şi coridoare. Serviciul la bucătărie. Îngrijirea terenului, florilor, plantelor, trotuarelor. Măturarea terenului şi trotuarelor, curăţarea omătului, etc.
Dereticarea claselor, cabinetelor, atelierelor. Serviciul sanitar. Serviciul în hol. Dereticarea recreaţiilor, sălii sportive, coridoarelor. Ajutorul la bucătărie. Lucrul în camerele auxiliare ale laboratoarelor. Îngrijirea terenului, florilor, plantelor, trotuarelor. Măturarea terenului şi trotuarelor, curăţarea omătului, etc.
Dereticarea claselor, cabinetelor, atelierelor. Serviciul sanitar. Serviciul în hol. Dereticarea recreaţiilor, sălii sportive, coridoarelor. Ajutorul la bucătărie. Lucrul în camerele auxiliare ale laboratoarelor. Îngrijirea terenului, florilor, plantelor, trotuarelor. Măturarea terenului şi trotuarelor, curăţarea omătului, etc.

2.	Confecţionarea şi reparaţia utilajului şcolar, participarea la repararea clădirii şcolii

V
VI
VII
VIII-XII
Confecţionarea şi repararea materialelor didactice, a modelelor, machetelor, utilajului. Confecţionarea jucăriilor, inclusiv pentru pomul de crăciun. Fabricarea haragilor şi etichetelor pentru terenul agricol. Fabricarea lăzilor pentru depozitarea 
Materialelor 
didactice, etc. Confecţionarea indicatoarelor, fundurilor pentru bucătărie, cuierelor, colţarelor, etc. Colectarea materialului şi aranjarea colecţiilor, ierbarelor, confecţionarea tabelelor, schemelor tehnologice. Efectuarea lucrărilor pentru biblioteca şcolară: cartonarea cărţilor, repararea copertelor, lăzilor pentru depozitarea cărţilor, etc. Repararea materialelor ilustrative (încleierea, tivirea) tabelelor, hărţilor, etc.
Confecţionarea şi repararea materialelor didactice, a modelelor, machetelor, utilajului. Confecţionarea jucăriilor, inclusiv pentru pomul de crăciun. Fabricarea haragilor şi etichetelor pentru terenul agricol. Fabricarea lăzilor pentru depozitarea materialelor didactice, etc. Confecţionarea indicatoarelor, fundurilor pentru bucătărie, cuierelor, colţarelor, etc. Colectarea materialului şi aranjarea colecţiilor, ierbarelor, confecţionarea tabelelor, schemelor tehnologice. Efectuarea lucrărilor pentru biblioteca şcolară: cartonarea cărţilor, repararea copertelor, lăzilor pentru depozitarea cărţilor, etc. Repararea materialelor ilustrative (încleierea, tivirea) tabelelor, hârţilor, etc.
Confecţionarea şi repararea materialelor didactice, a modelelor, machetelor, utilajului. Confecţionarea materialelor didactice, aparatelor pentru lecţiile de fizică, matematică, desen, etc. (cu excepţia celor cu mercur). Repararea utilajului didactic. Amenajarea cabinetelor, atelierelor, terenului agricol, etc. Producerea meselor de tâmplărie, suporturilor, a meselor pentru călcat, a lăzilor, fundurilor pentru prelucrarea primară a produselor alimentare, a oberlihturilor, etc. Colectarea materialului şi aranjarea colecţiilor, ierbarelor confecţionarea tabelelor, schemelor tehnologice. Fabricarea vitrinelor şi rafturilor pentru cărţi, suporturilor pentru flori, ramelor pentru portrete, standurilor pentru ziare, avize, orare, etc. Colectarea inventarului pentru excursii: cauciucuri, raniţe, plase, etc.  Participarea la lucrările de radioficaţie a şcolii.  Efectuarea lucrărilor pentru bibliotecă şcolară: cartonarea cărţilor, repararea copertelor, confecţionarea lăzilor pentru depozitarea cărţilor, etc. Repararea materialelor ilustrative -  încleierea, tivirea tabelelor, hărţilor, etc. Repararea aparatajului didactic, modelelor, machetelor, etc. Repararea mobilei şi inventarului de gospodărie (bănci, table, scaune, etc.). Participarea la repararea clădirii şcolii (finisarea, vopsirea podelei şi uşilor, văruirea lor).
Confecţionarea şi repararea materialelor didactice, a modelelor, machetelor, utilajului. Confecţionarea materialelor didactice, aparatelor pentru lecţiile de fizică, matematică, desen, etc. (cu excepţia celor cu mercur). Repararea utilajului didactic. Amenajarea 
cabinetelor, atelierelor, terenului agricol, etc. Producerea meselor de tâmplărie, a suporturilor, meselor pentru călcat, a lăzilor, fundurilor pentru prelucrarea primară a produselor alimentare, oberlihturilor, etc. Colectarea materialului şi aranjarea colecţiilor, ierbarelor confecţionarea tabelelor, schemelor tehnologice. Fabricarea vitrinelor şi rafturilor pentru cărţi, suporturilor pentru flori, ramelor pentru portrete, standurilor pentru ziare, avize, orare, etc. Colectarea inventarului pentru excursii: cauciucuri, raniţe, plase, etc. Participarea la lucrările de radioficaţie a şcolii.  Efectuarea lucrărilor pentru biblioteca şcolară: cartonarea cărţilor, repararea copertelor, confecţionarea lăzilor pentru depozitarea cărţilor, etc. Repararea materialelor ilustrative -  încleierea, tivirea tabelelor, hărţilor, etc. Repararea aparatajului didactic, modelelor, machetelor, etc. Repararea mobilei şi inventarului de gospodărie (bănci, table, scaune,etc.). Participarea  la repararea clădirii şcolii (a ajuta muncitorii la finisare,  văruire).

3.	Îndeplinirea comenzii întreprinderilor şi organizaţiilor în ateliere sau combinate şcolare (cl.V-XII)
      Îndeplinirea comenzilor privind producerea detaliilor, articolelor, obiectelor din lemn, metal, ţesături, etc.

4.	Lucrul pe teren

V
VI
VII
VIII-XII
Creşterea răsadului de legume şi flori. Plantarea lui în sol deschis, îngrijirea plantelor. Creşterea legumelor pe terenul agricol cu efectuarea experienţelor. Creşterea puieţilor de pomi fructiferi.
Creşterea grăunţoaselor şi a altor culturi tehnice. Plantarea legumelor, îngrijirea lor. Creşterea plantelor în pepiniere fără pesticide. Îngrijirea pomilor fructiferi.
Creşterea culturilor furajere. Îngrijirea iepurilor. Lupta cu dăunătorii fără folosirea pesticidelor.
Organizarea expoziţiei pe terenul agricol.

5.	Amenajarea terenului şcolar

V
VI
VII
VIII-XII
Sistematizarea terenului. Trasarea drumurilor, săpatul canalelor de deversare a apei de ploaie. Lucrări de acoperire a drumurilor. Pregătirea materialului pentru construcţia gardului. Înverzirea terenului: însămânţarea gazoanelor, creşterea răsadului plantelor, arbuştilor, pomilor, trasarea răzoarelor şi a florăriilor. Lupta cu dăunătorii, fără folosirea pesticidelor. 
Sistematizarea terenului. Trasarea drumurilor, săpatul canalelor de deversare a apei de ploaie. Lucrări de acoperire a drumurilor. Pregătirea materialului pentru construcţia gardului. Înverzirea terenului: însămânţarea gazoanelor, creşterea răsadului plantelor, arbuştilor, pomilor, trasarea răzoarelor şi a florăriilor. Lupta cu dăunătorii, fără folosirea pesticidelor. 
Sistematizarea terenului. Trasarea drumurilor, săpatul canalelor de deversare a apei de ploaie. Lucrări de acoperire a drumurilor. Pregătirea materialului pentru construcţia gardului. Înverzirea terenului: însămânţarea gazoanelor, creşterea răsadului plantelor, arbuştilor, pomilor, trasarea răzoarelor şi a florăriilor. Lupta cu dăunătorii, fără folosirea pesticidelor. Producerea şi instalarea meselor, scaunelor pe terenul şcolii. Amenajarea terenurilor sportive şi de joc. 
Sistematizarea terenului. Trasarea drumurilor, săpatul canalelor de deversare a apei de ploaie. Lucrări de acoperire a drumurilor. Pregătirea materialului pentru construcţia gardului. Înverzirea terenului: însămânţarea gazoanelor, creşterea răsadului plantelor, arbuştilor, pomilor, trasarea răzoarelor şi a florăriilor. Lupta cu dăunătorii, fără folosirea pesticidelor. Producerea şi instalarea meselor, scaunelor pe terenul şcolii. Amenajarea terenurilor sportive şi de joc. 

6.	Lucrările de construcţie

V
VI
VII
VIII-XII
Participarea la construcţia şi amenajarea terenului sportiv, terenului geografic, terenurilor de joc.
Participarea la construcţia şi amenajarea terenului sportiv, terenului geografic, terenurilor de joc.
Participarea la construcţia şi amenajarea terenului sportiv, terenului geografic, terenurilor de joc.
Participarea la construcţia şi amenajarea terenului sportiv, terenului geografic, terenurilor de joc.


