GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU
SECURITATEA ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ART.1 Pe întreaga perioadă a prezenţei elevilor în şcoală, cât şi la activităţile organizate de unitatea
şcolară, directorul este responsabil de securitatea şi siguranţa elevilor şi a întregului personal.
ART.2 Accesul persoanelor străine în incinta unităţii de învăţământ se face poarta principală a
şcolii, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.
ART.2(a) Persoanele responsabile cu securitatea intrării în complexul şcolar (portar /profesor de
serviciu / elev de serviciu ) solicită persoanei vizitatoare actul de identitate şi motivaţia pentru care
solicită intrarea în complexul şcolar.
ART.2(b) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a
celor turbulente, a celor care posedă la vedere arme sau obiecte suspecte, precum şi a celor care au
intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.
ART.2(c) Datele persoanei vizitatoare sunt trecute în registrul de evidenţă al vizitelor de la poarta
colegiului ( în care va fi trecut numele, seria actului de identitate, motivaţia vizitei, şi intervalul
orar pentru vizită) şi i se eliberează un ecuson de vizitator .
ART.2(d) Persoana vizitatoare, are obligaţia de a purta la vedere ecusonul, pe întreg intervalul de
timp petrecut în incinta colegiului.
ART.2(e) La ieşirea din incinta colegiului, portarul solicită returnarea ecusonului de vizitator.
ART.2(f) În cazul în care portarul / profesorii de serviciu sesizează o persoană străină suspectă în
complexul şcolar, solicită acestuia datele şi explicaţii pentru prezenţa sa în colegiu.
ART.2(g) În cazul în care vizitatorii nu au respectat procedura de intrare (a intrat pe poarta
principală fără să se legitimeze/ a intrat prin alte zone nepermise – sărirea gardurilor colegiului
etc.) sau motivul declarat al vizitei în complexul şcolar, una din persoanele responsabile ( portar /
profesor de serviciu) anunţă direcţiunea şi jandarmeria / poliţia de proximitate cu privire la acest
comportament.
ART.3 Accesul elevilor în incinta unităţii de învăţământ se face pe poarta principală a şcolii, pentru
a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.
ART.4 Accesul elevilor aparţinând unităţii de învăţământ se face pe poarta principală a şcolii, în
baza ecusonului de elev sau după parcurgerea procedurii de identificare.
ART.4(a) Portarul/profesorul de serviciu permite elevilor cu ecuson să intre în complexul şcolar şi
reţine la poartă pe cei care nu au ecuson.
ART.4(b) Elevul de serviciu ia datele personale ale elevilor fără ecuson (numele, clasa, dirigintele)
şi face o verificare a datelor cu următoarele acte: un act de identitate elev/ carnetul de elev + baza
de date scrisă a şcolii, existentă la secretariat (conţine numele elevilor pe clase şi niveluri şcolare).

ART.4(c) Intrarea în incinta şcolii a elevilor ce nu au ecuson, se face în baza unui act special emis
de profesorul de serviciu, ce constituie document justificativ pentru prezenţa legală a elevului pe
parcursul programului şcolar din acea zi.
ART.5 Elevii au permisiunea de a părăsi spaţiul unităţii, pe parcursul programului şcolar, doar în
intervalul de timp alocat pauzelor sau în baza unui bilet de învoire emis de diriginte /profesorul de
serviciu.
ART.6 Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, personalului şi bunurilor aflate în dotarea
unităţii şcolare, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în
şcoală este monitorizată video permanent.
ART.7 Sistemul de monitorizare video este gestionat de serviciul logistic – informatizare al şcolii,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice .
ART.8 După finalizarea orelor din programul de lucru şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se încuie
de către personalul abilitat, ce verifică în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza
contra incendiilor şi siguranţa imobilului.
ART.9 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct
răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi
pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.

GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU

Comisia pentru siguranţa elevilor în şcoală
Atribuţii

Responsabili

§ Întocmeşte Planul operaţional cu privire la
asigurarea siguranţei în şcoală;
• Întreprinde măsuri pentru creşterea
siguranţei în şcoală;

Agache Mihai

• Organizează activităţi cu elevii şi instituţii
partenere pentru asigurarea siguranţei în şcoală
(Poliţia, Jandarmeria, ş.a);

Coman Dan

• Acordă asistenţă psiho-pedagogică elevilor
cu tendinţe de limbaj şi comportament agresiv;
• Aprobă graficul elevilor de serviciu pe
şcoală;

Gheorghiescu Rodica

• Urmăreşte efectuarea de către cadre
didactice şi elevi a serviciului pe şcoală;
§ Efectuează instructajele de
protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare,
în colaborare cu responsabilii activităţilor;
• Elaborează materiale informative cu privire
la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în
afara şcolii;
• Asigură condiţiile normale de desfăşurare a
activităţilor şcolii.

Hriscu Dumitru

Stanciu Benonica

Observaţii

GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU
FACTORI DE RISC
1. Deplasarea elevilor pe spaţiul carosabil, în condiţii de trafic intens, pentru a se
prezenta la orele de instruire practică, informatică şi educaţie fizică.

2. Alunecarea, împiedicarea şi căderea elevilor în timpul pauzelor şi al orelor de
curs.

3. Accidendarea în timpul lucrului cu diferite unelte, echipamente şi utilaje în
timpul orelor de instruire practică realizate în unitatea şcolară.

4. Rănirea cu obiecte contodente(dulapuri, mese, praguriş.a.) sau prin încălcarea
regulilor de protecţie a muncii.

5. Participarea la cursuri în condiţiile contractării unor boli transmisibile, ceea ce ar
putea determina apariţia unor epidemii.

6. Activitate prelungită în condiţiile unor echipamente de birotică
necorespunzătoare(bănci incomode, lucru intens la calculator, echipamente şi
dispozitive depăşite).

7. Desfăşurarea orelor de curs în spaţii inadecvate(săli mici de clasă).

8. Intrarea unor persoane neautorizate în unitate, care se manifestă violent faţă
de elevi şi cadre didactice.

9. Achiziţionarea unor produse alimentare de calitate necorespunzătoare de la chioşcurile din
incinta unităţii şcolare.

MĂSURI PENTRU PREVENIREA
FACTORILOR DE RISC
Nr. crt.

Măsura

Responsabili

1.

Existenţa unor trasee clare şi, dacă este
posibil, pietonii trebuie să fie separaţi de
vehicule; zonele pietonale trebuie să fie bine
întreţinute, în special pavajul, şcolile
permiţând mişcări masive ale persoanelor.
Realizarea unor acţiune de prevenire a
accidentelor de circulaţie în parteneriat cu
Poliţia Rutieră.
Nivelarea suprafeţelor neregulate pentru
reducerea riscului de împiedicare;
asigurarea curăţeniei şi prevenirea
scurgerilor; educarea lucrătorilor şi elevilor
pentru identificarea riscurilor potenţiale în
cazul alunecărilor.
Afişarea de instrucţiuni clare şi precise şi
sublinierea regulilor de securitate, care să
conducă la respectarea următoarelor
prescripţii:
• instrucţiunile de securitate trebuie să fie
prezentate oral şi afişate;
• profesorii trebuie să reprezinte exemple
bune prin comportamentul lor;
• trebuie să existe o supraveghere
permanentă suficientă;
§ toţi cei care lucrează la o maşină
trebuie să cunoască bine instrucţiunile de
utilizare şi toate cerinţele de întreţinere,
precum şi de sănătate şi securitate.
• substanţele periculoase, uneltele şi
echipamentele trebuie să fie depozitate în
siguranţă pentru a împiedica utilizarea
neautorizată;
• echipamentele ştiinţifice din laboratoare
trebuie să fie întreţinute regulat;
§ operatorul maşinilor trebuie să
cunoască toate instrucţiunile de
utilizare a acestora şi toate cerinţele
de întreţinere şi de securitate,
§ furnizarea îmbrăcămintei de
protecţie şi echipamentelor
individuale de protecţie adecvate
Realizarea de activităţi practice pentru
cunoaşterea riscurilor îmbolnăvirilor în
colectivităţi umane

Directori

2.

3.

4.

5.

Membrii Comisiei
Poliţia Hîrlău
Membrii Comisiei
Poliţia Hîrlău
Directori
Membrii Comisiei
Personalul auxiliar
Primăria Hîrlău

Directori

Membrii Comisiei

Cadre didactice

Membrii Comisiei
Spitalul Hîrlău

Observaţii

6.

7.

8.

Participarea la campanii de informare a
prevenirii bolilor transmisibile, consumului
de substanţe interzise, ş.a.
Respectarea si aplicarea legislatiei
romanesti si europene privind afectiunile
musco-scheletice(AMS):
• se evită riscurile de afecţiuni musculoscheletice (AMS).
• se evaluează riscurile de AMS care nu pot
fi evitate.
• se combat riscurile de AMS la sursă.
• se adaptează munca la individ.
• se adaptează munca la progresul tehnic.
Proiectarea mediului de instruire, măsurile
administrative şi strategiile
comportamentale trebuie să ţină seama de
următoarele aspecte:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

controlul accesului, permiţând
vizibilitatea intrărilor şi verificarea
rapidă a elevilor/ profesorilor/
vizitatorilor;
îmbunătăţirea măsurilor de
securitate fizică (de exemplu,
alarmele);
realizarea unui mediu fizic pozitiv
(de exemplu, culorile, controlul
atmosferei)
personalul, părinţii şi elevii trebuie
informaţi despre drepturile şi
responsabilităţile lor;
existenţa unei proceduri adecvate
pentru cazul în care se produce un
incident/accident;
adoptarea unor practici de lucru mai
sigure (de exemplu, escortarea
colegilor, a celor ce lucrează până
târziu, supravegherea elevilor de doi
membri ai personalului, acolo unde
este posibil);
asigurarea unui personal suficient
pentru a asigura securitatea elevilor?
Personalul poate coopera pentru
elaborarea propriilor metode de
muncă?
asigurarea unor structuri de sprijin
(de exemplu servicii de consiliere)
pentru elevi şipărinţi;
supravegherea vizitatorilor în
incinta şcolii;

Membrii Comisiei
ONG-uri partenere
Directori

Membrii Comisiei

ONG-uri partenere

Directori

Membrii Comisiei

Cadre didactice

Personalul auxiliar

•

•

•

•

9.

instruirea cadrelor didactice şi a
personalului auxiliar pentru un
răspuns nonviolent şi rezolvarea
conflictului;
implicarea elevilor, părinţilor şi
cadrelor didactice în elaborarea unei
politici de toleranţă zero pentru
violenţă, limbaj şi comportare
discriminatorii, grosolănii sau
hărţuire;
încurajarea dezvoltării unui
sentiment de comunitate şi
cooperare, atitudinile pozitive,
toleranţa şi respectul faţă de ceilalţi;
popularizarea bunele practici;

Participarea la acţiuni de identificare a
drepturilor consumatorilor
Realizarea unor acţiuni de prevenire a
consumului alimentelor nesănătoase, care
pot determina apariţia unor probleme de
sănătate în rândul tinerilor

Comitetul
Reprezentativ al
Părinţilor

Consiliul Şcolar al
Elevilor

Membrii Comisiei
DSP Iaşi
Agenţi economici

Formular de evaluare a riscului
Numele elevului:
Activitatea:

Ce poate cauza

Cum poate fi

Care sunt

Nivel de risc

Este nevoie de

rănirea

rănit elevul

riscurile de

rezidual

acţiuni viitoare

control

scăzut/mediu/ridicat

existente şi
planificate

