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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE  ÎN MUNCĂ 

Semestrul II – anul şcolar 2017-2018 

 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

 Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi-a desfăşurat activitatea în semestrul al II-a 

al anului şcolar 2017-2018 conform graficului de activităţi întocmit. Membrii comisiei au efectuat 

sau au verificat efectuarea instructajului privind protecţia muncii în laboratoare, sala de sport 

precum şi la toţi ceilalţi elevi şi la întregul personal al şcolii. 

 Diriginţii şi învăţătorii precum şi profesorii care predau în laboratoare au urmărit ca pe tot 

parcursul semestrului trusele sanitare să conţină materialele strict necesare pentru acordarea 

primului ajutor.  

 Atunci când a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu promptitudine pentru acordarea 

primului ajutor elevilor accidentaţi şi îndrumarea lor spre cabinetul medical şcolar sau anunţarea 

familiei sau a educatorilor de la centrul de plasament.  

 

II. Lista activităţilor desfăşurate în semestrul II al anului şcolar 2017-2018 

- studierea documentelor proiective la nivelul şcolii: PDI, Plan operaţional anual al legislaţiei în 

vigoare referitoare la acest domeniu; 

- realizarea documentelor necesare portofoliului comisiei; 

- verificarea existenţei normelor de protecţie a muncii în locurile stabilite şi a modului de efectuare 

a instructajului în vederea prevenirii accidentelor; 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI: interes din partea tuturor cadrelor didactice şi a personalului nedidactic 

 pentru evitarea producerii accidentelor în incinta şcolii; 

 PUNCTE SLABE: lipsa unui cabinet şcolar în fiecare unitate, îngreunează intervenţiile 

rapide şi mai ales calificate în situaţiile care impun acest lucru; 
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 AMENINTARI: comportamentul tot mai vulcanic, mai agresiv al elevilor, neatenţia 

 acestora pot duce la producerea unor accidente; 

 OPORTUNITATI: amenajarea unui cabinet medical şcolar în incinta fiecărei unităţi şi 

 prezenţa permanentă a unui cadru de specialitate ar putea asigura asistenţa medicală ori de 

 câte ori este nevoie. 

 

IV. Soluţii posibile 

– efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală de către cadrele didactice poate duce la 

prevenirea unor situaţii generatoare de accidente; 

– invitarea unor persoane calificate la orele de dirigenţie unde să se facă exerciţii demonstrative de 

acordare a primului ajutor. 

 

INTOCMIT,  

Responsabilul comisiei,  

Prof. Şinar Valer-Cristian 


