ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU
LOC. BEREȘTI-TAZLĂU, JUD. BACĂU
ŞEF COMISIEI P.S.I. : PROF. DUMITRU VIOREL
Nr.

Avizat director.
prof. Teșulă Lenuța

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR COMISIEI P.S.I.
Anul şcolar 2014-2015

OBIECTIVE:
- Păstrarea în bune condiţiuni a căilor de evacuare şi folosirea corectă de către persoanele abilitate a mijloacelor din
dotare( stingătoare, surse de apă, lăzi cu nisip);
- Verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor utilitare;
- Reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare a şcolilor;
- Instruirea elevilor şi a cadrelor didactice privind comportamentul în caz de incendiu;
- Realizarea unui parteneriat între Şcoală şi ISU Bacău;
- Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri pe teme de P.S.I.
Nr.
ACTIVITĂŢI
crt.
1. Constituirea Comisiei
2.

3.

RESURSE

COLABORATORI

Directorul şcolii Consiliul de
administraţie
Directorul şcolii Secretariatul şcolii
Responsabilii
P.S.I. din şcoli

Întocmirea / reactualizarea documentelor de organizare şi
desfăşurare a activităţii( program de măsuri, planuri de
protecţie( de evacuare, de intervenţie), procurarea şi
completarea fişelor de instructaj pentru personalul şcolilor)
Elaborarea planului managerial al activităţilor de P.S.I.
Şeful Comisiei
P.S.I.

TERMEN
Septembrie
2014
29.IX.2014

17.X.2014

4.

Asigurarea condiţiilor de securitate la incendiu pentru
localurile şcolilor din Turluianu prin:
- Verificarea mijloacelor de primă intervenţie la incendiu(
stingătoarele portative);
- Verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor
utilitare( electrice, de încălzire)
- Marcarea căilor de evacuare prin indicatoare de
securitate.
Reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare a şcolilor

Directorul şcolii Secretariatul şcolii
Responsabilii
P.S.I.

Directorul şcolii
Îngrijitorii
Responsabilii
P.S.I.
5.
Responsabilii
P.S.I.
Directorul şcolii
6. Instruirea elevilor din şcoli prin procese-verbale privind
Responsabilii
regulile de P.S.I.
P.S.I.
7. Prezentarea în cadrul orelor de dirigenţie a unor teme de
Diriginţii
educaţie puse la dispoziţie de ISU Bacău prin secţiunea din Responsabilii
siturile www.pompierisv.ro sau www.sanseinplus.ro
P.S.I.
8. Organizarea unor exerciţii de evacuare a localurilor
Responsabilii
şcolilor
P.S.I.
Directorul şcolii
Profesorii
coordonatori
9. Organizarea unei activităţi privind stingerea şi prevenirea
Consilierul
incendiilor prin invitarea unui ofiţer de la ISU Bacău
educativ
Responsabilii
P.S.I.
10. Amenajarea în toate cele trei şcoli ale comunei de panouri Responsabilii
cu materiale legate de activitatea P.S.I.
P.S.I.

Permanent

Permanent
24.X.2014
20.X.2014
Învăţătorii
22.IX.2014
Diriginţii
Consilierul educativ Semestrial

Cadrele didactice

Semestrial

Specialişti în
domeniu

Semestrul
IIo activitate

Diriginţii

Semestrial

11. Organizarea şi desfăşurarea concursului de desene / colaje
,, Nu vă jucaţi cu focul!”

12. Organizarea şi desfăşurarea concursului de eseuri ,,Foculprieten sau duşman?”

Responsabilii
Consilierul educativ
P.S.I.
Învăţătorii
Profesorii de
educaţie plastică
Responsabilii
Consilierul educativ
P.S.I.
Învăţătoriicl.III-IV
Profesorii de
limba română

28.II.2015

27.III.2015

Întocmit,
Prof. Dumitru Viorel Georgian

