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RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRTULII, an şcolar 2017 – 2018

COMISIA PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR (PSI)

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
-Instruirea personalului din unitate privind normele PSI
-Instruirea elevilor si a cadrelor didactice privind comportamentul in caz de
incendiu / seism
-Verificarea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor electrice si de
incalzire

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)
Benefice atingerii obiectivelor
Sursă internă PUNCTE TARI
(organizația)
-o buna comunicare intre membrii
comisiei si cadrele didactice si
personalul auxiliar din scoala

Pun în pericol atingerea obiectivelor
PUNCTE SLABE
-carente in educarea preventiva a
elevilor
-finantare minimala a activitatii PSI

Sursă externă OPORTUNITĂȚI
(mediul extern) -stabilirea de noi activitati de
colaborare
intre
scoala
si
autoritatile publice locale : ISU si
primaria Beclean

AMENINȚĂRI
-fumatul in scoala de catre unii elevi
sau aducerea in scoala a unor
substante cu risc de incendiu
- desfasurarea unor activitati care
prezinta pericol de accidente majore

Obiectivele următite în SEM II anul școlar 2017-2018 au fost :

1.Verificarea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor utilitare
2.Instruirea personalului din unitate si completarea fiselor de instructaj
3.Planificarea exercitiilor de simulare in caz de incendiu si seism pentru sem. II
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.
1

2

3

Denumirea
activitatii
Exercitiu de simulare
in caz de incendiu la
Sc.Gimnaziala
Primara
Grigore
Silasi Beclean
Exercitiu de simulare
in caz de seism la
gradinita cu pp.
normal
1
Iunie
Beclean
Activitate
de
prezentare
a
masinilor
de
interventie
din
dotarea ISU Beclean

Aspecte pozitive

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Activitate realizata in colaborare O mai buna comunicare intre
cu reprezentanti ai ISU Beclean cadrele didactice si elevi pentru
buna desfasurare a activitatii

Activitate
desfasurata
si O mai buna comunicare intre
monitorizata de reprezentanti cadrele didactice si copii pentru
ISU Beclean
buna desfasurare a activitatii

O buna colaborare intre O mai buna colaborare intre
reprezentantii scolii si echipajul cadrele didactice si elevi pentru
ISU Beclean
buna desfasurare a activitatii

4
5

Propuneri de îmbunătățire
Nr.
Crt.
1

Aspecte care pot fi îmbunătățite
Carentele in educarea preventiva a elevilor

2
3
4
5

Modalităţi de remediere
Prelucrarea tematicii PSI in cadrul
orelor de dirigentie



Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:

-colaborare eficienta intre membrii comisiei
-desfasurarea activitatilor propuse

Responsabil comisie,

Cadru Tehnic PSI prof. Cora Emilia Nelia

