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RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRTUL II, an şcolar 2017 – 2018

COMTETUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
- Instruirea personalului didactic și nedidactic privind însușirea normelor de protecție a muncii
specifice locului de muncă;
- Convingerea cadrelor didactice, elevilor și personalului nedidactic, ca integrarea securităţii şi
sănătăţii în muncă (SSM) în învăţământ constituie, la nivel european, o componentă esenţială a
dezvoltării culturii de prevenire a riscurilor;
- Asigurarea ca locurile de muncă interioare, fie că este vorba de sala de clasă, de cancelarie sau
sală de sport, trebuie să fie ventilate şi iluminate corespunzător, să aibă un nivel adecvat de
umiditate, spaţiu suficient şi să fie curate.

OBIECTIVELE DERIVATE ALE COMISIEI:
- Recunoaşterea securităţii şi sănătăţii în muncă ca parte integrantă a procesului de învăţare de-a
lungul vieţii, înţelegerea cuprinzătoare a aspectelor de securitate şi sănătate inclusiv a stării de bine
din punct de vedere fizic, mental şi social, relaţia directă a măsurilor educative la locul de muncă;

- Verificarea existenței normelor de protecție a muncii în cadrul tuturor laboratoarelor, atelierelor de
instruire practică, sala de sport, săli de clasa, afișate la vedere pentru însușirea acestora de către
elevi;

- Colaborarea strânsă între membrii comisiei cu medicul de medicină a muncii pentru a se evita
îmbolnăvirile profesionale;

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)
Benefice atingerii obiectivelor
Sursă internă PUNCTE TARI
- interes din partea tuturor cadrelor
(organizația)
didactice şi a personalului nedidactic
pentru evitarea producerii accidentelor
în incinta şcolii;

Pun în pericol atingerea obiectivelor
PUNCTE SLABE
- lipsa unui cabinet şcolar în fiecare
unitate, îngreunează intervenţiile rapide
şi mai ales calificate în situaţiile care
impun acest lucru;

Sursă externă OPORTUNITĂȚI
(mediul extern) - 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.

AMENINȚĂRI
- comportamentul tot mai vulcanic, mai
agresiv al elevilor, neatenţia acestora
pot duce la producerea unor accidente;

Obiectivele următite în SEM II, anul școlar 2017/2018 au fost :
1. Locurile de muncă interioare, fie că este vorba de sala de clasă, de cancelarie sau de o bucătărie,
trebuie să fie ventilate şi iluminate corespunzător, să aibă un nivel adecvat de umiditate, spaţiu
suficient şi să fie curate;
2. Pardoselile trebuie bine întreţinute, păstrate curate pentru reducerea riscurilor de alunecare şi
împiedicare;
3. Prevenirea altercațiilor cu persoane străine ce pătrund în incinta școlii fără drept de acces printr-o
colaborare cu paznicul școlii, jandarmi sau poliție.

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.
1

Denumirea
activitatii
- studierea
documentelor
proiective la nivelul
şcolii: PDI, Plan
operaţional anual al
legislaţiei în vigoare
referitoare la acest
domeniu;

2

- realizarea
documentelor
necesare portofoliului
comisiei;

Aspecte pozitive

Aspecte care pot fi îmbunătățite

3

- verificarea
existenţei normelor
de protecţie a muncii
în locurile stabilite şi
a modului de
efectuare a
instructajului în
vederea prevenirii
accidentelor;

Propuneri de îmbunătățire
Nr.
Crt.
1

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

– efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală
de către cadrele didactice poate duce la prevenirea unor
situaţii generatoare de accidente;
2
– invitarea unor persoane calificate la orele de dirigenţie
unde să se facă exerciţii demonstrative de acordare a
primului ajutor.



Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:

-

Responsabil comisie,
Prof. Șinar Valer-Cristian

