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RAPORT
privind activitatea Comisiei de Securitate
si Sanatate in Munca pentru sem.al II-lea (2015-2016)
In anul scolar 2015-2016, a fost constituita Comisia de Securitate si Sanatate in
Munca in urmatoarea componenta:
Responsabili:-prof.inv.pr. Motei Felicia
-inv. Ioja Maricica
-prof. Diac Ioan
La inceputul semestrului al II-lea s-a realizat instruirea cadrelor didactice ,a
celor auxiliare si a colectivelor de elevi si prescolari.
Instruirea a constat in prezentarea normelor de securitate, sanatate in munca,
acordarea primului ajutor, evitarea accidentelor de orice natura, asigurarea unui
climat de liniste si siguranta pentru elevi.
Cadrele didactice vor fi instruite odata la 6 luni, iar cele auxiliare odata la 3 luni.
Munca educatorului inseamna activitatea de predare/ascultare, supraveghere,
comunicare si se desfasoara preponderant in picioare. Acest fapt poate duce la
boli specific generate de pozitie ortostatica necorespunzatoare: se recomanda
pauze scurte.
Cadrul didactic poate cere elevilor pastrarea curateniei in interiorul si exteriorul
scolii, eliminarea oricarui tip de conflict, antrenarea in diferite activitati organizate
pentru obtinerea unui climat favorabil procesului instructive-educativ.
Pentru evitarea imbolnavirii elevilor si a adrelor didactice s-au luat urmatoarele
masuri:
-colaborarea permanenta cu cadrul medical;
-verificarea materialelor didactice si a spatiilor de depozitare a acestora;
-spalarea permanenta a mainilor dupa folosirea cretei, buretelui de sters praful si
a altor material didactice;
-pastrarea curateniei in salile de clasa si umezirea buretelui de sters tabla;
-evitarea pozitionarii echipamentelor electronice la marginea birourilor;
-mascarea cablurilor electrice de pe caile de acces;
-asigurarea unei pozitii sigure in cazul lucrului cu obiecte vizate (foarfeci, cutere);
-interzicerea deplasarii in fuga (cai de acces, birouri, scari);
-colaborarea cu organelle de ordine, informarea imediata a acestora cu privire la
aparitia unor situatii conflictuale (risc de agresare verbala, raspunsuri
impertinente din parte unor elevi sau parinti);
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-discutii cu parintii si elevii cu privire la aparitia unor imbolnaviri, stres si alte
tipuri de accidente in incinta scolii sau in drum spre casa.
Cadrele auxiliare au fost instruite pentru:
-pastrarea curateniei in salile de curs, curte, magazii;
-ingradirea zonelor periculoase pentru elevi;
-curatarea sobelor si verificarea lor;
-mascarea cablurilor de pe caile de acces;
-curatarea grupului sanitar;
-fantana din curtea scolii a fost prevazuta cu capac pentru evitarea accidentelor.
In pauze si in timpul activitatilor in aer liber, scolarii si prescolarii sunt atent
supraveghiati.
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