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PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR DE PSI PENTRU ANUL SCOLAR
2016-2017

OBIECTIVE :
- Păstrarea în bune condiţiuni a căilor de evacuare si folosirea corectă de către
persoanele abilitate a mijloacelor din dotare( stingătoare, surse de apă, lăzi cu
nisip);
- Verificarea si întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor utilitare;
- Reactualizarea si afisarea planurilor de evacuare a scolilor;
- Instruirea elevilor si a cadrelor didactice privind comportamentul în caz de
incendiu;
- Realizarea unui parteneriat între Scoala „Grigore Silasi” Beclean si ISU Bistrita;
- Organizarea si desfăsurarea unor concursuri pe teme de P.S.I.

NR.
CRT.

1.

ACTIVITATI

RESURSE

COLABORATORI

Constituirea comisiei de
protectie si securitate
pentru incendii

Directorul scolii Consiliul de
administratie

TERMEN

15 IX 2016

2.

3.

Intocmirea si reactualizarea
documentelor de
organizare si desfasurarea a
activitatii ( program de
masuri, planuri de protectie
de evacuare, de interventie
si completarea fiselor de
instructaj pentru personalul
scolii)
Elaborarea planului
managerial al activitatilor
PSI

Directorul scolii Administator
–Responsabilii
Muresan Lucica
PSI din scoli

16 IX 2016

Seful comisiei
PSI
17 X 2016

Exercitiu de simulare in
caz de incendiu la gradinita
PP Alba ca Zapada
Beclean in colaborare cu
reprezentanti ai ISU Bistita
Asigurarea conditiilor de
securitate la incendiu
pentru Scoala Gimnaziala
Grigore Silasi Beclean
-Verificarea mijloacelor de
prima interventie in caz
deincendiu( stingatoarele
portative)
-Verificarea si intretinerea
corespunzatoare a
instalatiilor utilitare
(electrice, de incalzire)

Directorul
Specialisti in
scolii,
domeniu
Responsabilul
comisiei PSI
din unitate
Directorul scolii Secretariatul scolii
Responsabilii
PSI

21 X 2016

Directorul
scolii,
electicianul
scolii

permanent

Responsabilii
PSI

24 X 2016

7.

Marcarea cailor de
evacuare prin indicatoare
de securitate

Responsabilii
PSI

24 X 2016

8.

Reactualizarea si afisarea
planurilor de evacuare a
scolii

Responsabilul
PSI

9.

Exercitiu de simulare in
caz de seism la Scoala
Gimnaziala Primara
Grigore Silasi Beclean

4.

5.

6.

10.

11.

12.

Directorul
unitatii
Prezentarea in cadrul orelor Invatatorii si
de dirigentie a unor teme
dirigintii ,
de educatie puse la
responsabilii
dispozitie de ISU Bistrita
PSI
prin sectiunea din situl :
isu-bistrita.ro
Organizarea unui exercitiu Responsabilul
de simulare in caz de
PSI si directorul
incendiu la Scoala
scolii ,
Gimnaziala Grigore Silasi
consilierul
Beclean in parteneriat cu
educativ
reprezentantii ISU Bistrita
Organizarea si desfasurarea Invatatori si
concursului de eseuri
diriginti ,
Focul-prieten sau dusman? profesori de

Specialisti in
domeniu

permanent

10 XII 2016

Consilierul educativ semestrial

Specialisti in
domeniu

27 II 2017

Consilierul educativ Scoala altfel
2017

13.

14.

limba romana
Organizarea si desfasurarea Invatatori si
concursului de desene- Nu diriginti,
va jucati cu focul.
profesorul de
desen
Organizarea unui exercitiu Responsabilul
de simulare in caz de seism PSI unitate,
la gradinita cu program
directorul scolii
normal 1 IunieBeclean

Responsabil comisie PSI ,
Profesor Cora Emilia Nelia

Consilierul educativ Scoala altfel
2017

Specialisti in
domeniu

15 V 2017

