ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”
COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei de Securitate şi Sănătate în Muncă
pentru anul şcolar 2017 – 2018
Întocmit astăzi, 17 septembrie 2018, in urma analizei activităţii Comisiei de
Securitate şi Sănătate în Muncă, desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018.
La începutul anului şcolar 2017-2018, a fost reorganizată Comisia de Securitate
şi Sănătate în Muncă, acesta având următoarea componenţă:
- director Mincu Viorica - preşedinte CSSM;
- profesor Mateescu Cristina - responsabil CSSM Şcoala Gimnazială „Ion
Ionescu” Valea Călugărească şi Şcoala Gimnazială Nicovani – Structură;
- profesor Niţu Aurelia - responsabil CSSM Şcoala Gimnazială Rachieri;
- profesor învăţământ primar Soare Gheorghe - membru;
- profesor învăţământ preşcolar Olteanu Andreea – membru;
- profesor Ioan Constanţa – membru;
- ing. Grigorciuc Nicoleta - secretar;
- dr. Artemis Dîrmon - medic medicina muncii.
Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi-a desfăşurat activitatea având ca
obiectiv principal prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale în
rândul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic,
precum şi asigurarea securităţii şi menţinerea stării de sănătate a elevilor din unitatea
şcolară
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, s-au realizat toate activităţile propuse, la
termenele stabilite. Astfel, principalele activităţi desfăşurate în cadrul comisiei, au
fost :
1. Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de
muncă, pentru personalul nou angajat în unitate şi efectuarea instructajului periodic
privind securitatea şi sănătatea în muncă şi consemnarea acestuia în fişele individuale
ale angajaţilor unităţii, respectiv personal didactic, didactic auxiliar si personal
nedidactic. In cadrul instructajelor periodice s-au prelucrat următoarele materiale :
- Legea 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
- H.G. 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006;

- Codul Muncii - Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse de
legea 40/2011;
- Factorii de risc la locul de muncă;
- Norme generale de igienă a muncii;
- Reguli de circulaţie pe drumurile publice;
- Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident.
Instructajul periodic s-a efectuat la un interval de 6 luni pentru cadrele didactice
şi personalul didactic auxiliar, la 3 luni pentru îngrijitoare, iar muncitorii de întreţinere
au fost instruiţi lunar.
2. Verificarea însuşirii normelor de securitate şi sănătate în muncă, de către
angajaţii unităţii de învăţământ. Această verificare s-a realizat prin aplicarea de teste
specifice fiecărei categorii de personal şi a fost consemnată în carnetele de SSM ale
angajaţilor.
3. Efectuarea instructajului elevilor de către învăţătorii şi profesorii diriginţi cu
privire la normele de securitate şi sănătate în muncă care trebuie respectate în incinta
şcolii (săli de clasă, laboratoare, cabinete, spaţii de circulaţie, curtea şcolii), pe
drumul către şcoală sau de la şcoală către casă.
4. Efectuarea instructajului elevilor care se deplasează zilnic cu microbuzul
şcolar, pe traseul de la domiciliu la şcoală şi retur.
5. Efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă specific
disciplinelor fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, educaţie fizică,
informatică şi pentru situaţiile în care activităţile se desfăşoară în laboratoarele de
chimie, biologie, informatică, precum şi în sala de sport sau pe terenul de sport.
Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi în spaţiile respective a procedat la
instruirea elevilor.
6. Verificarea materialelor sportive, a materialelor specifice laboratoarelor,
cabinetelor, de către personalul didactic ce utilizează aceste materiale.
7. Verificarea mobilierului şi fixarea tablelor, panourilor, tablourilor,
caloriferelor şi tuturor obiectelor care pot provoca accidentări. Verificarea fixării
corespunzătoare a capacelor foselor. Aceste verificări s-au făcut periodic de către
cadre didactice şi personal auxiliar (muncitor de întreţinere).
8. Efectuarea instructajului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi a
celui privind circulaţia pe drumurile publice , cu prilejul deplasării elevilor în afara
şcolii (excursii, manifestări culturale, sportive, concursuri şcolare).
9. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor de către învăţătorii şi profesorii
de serviciu, in scopul evitării producerii accidentelor.
10. Testarea psihologică a personalului didactic, didactic auxiliar şi a
personalului nedidactic, precum si verificarea de către medicul de medicina muncii
a stării de sănătate şi a aptitudinilor angajaţilor. Medicul de medicina muncii a
consemnat în carnetele de securitate şi sănătate în muncă ale angajaţilor faptul că
fiecare dintre aceştia este apt pentru a desfăşura activităţile specifice locului de
muncă.

11. Verificarea iluminatului din fiecare sală de clasă, laborator, sala de sport
etc., utilizarea cât mai mult timp posibil a iluminatului natural, verificarea meselor şi
scaunelor, pentru a constata dacă acestea respectă criteriile ergonomice.
12. Verificarea periodică a centralelor termice şi a echipamentelor pentru
realizarea încălzirii de către personalul autorizat.
13. În cazul in care s-au constatat defecţiuni la echipamente, instalaţii, obiecte
de mobilier, obiecte sanitare, acestea au fost prompt remediate şi au fost înlăturate
disfuncţionalităţile.
14. Verificarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă în spaţiile
destinate centralelor termice, la instalaţiile electrice, la grupurile sanitare, marcarea
corespunzătoare a sensului de evacuare a clădirii etc.
Membrii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul unităţii de
învăţământ sunt convocaţi şi se întrunesc în cadrul unei şedinţe , care are loc la fiecare
3 luni. Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova este informat cu privire la data şi
locul desfăşurării şedinţelor, iar ulterior şcoala trimite un exemplar al procesului
verbal din cadrul sedinţei către I.T.M.
În cadrul Şcolii Gimnaziale „Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească şi în
unitţile de învăţământ structuri nu au avut loc accidente de muncă în rândul
angajaţilor, iar elevii şi-au desfăşurat activitatea într-un mediu sigur, astfel încât nu
au suferit accidentări. Elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar şi-au însuşit
normele de securitate şi sănătate în muncă, conform legii 319/2006, au conştientizat
importanţa respectării acestora şi au luat toate masurile pentru evitarea producerii de
accidente.
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Puncte tari
Existenţa comisiei SSM la
nivelul unităţii cu personalitate
juridică.
Toate unităţile şcolare din
cadrul P.J.-ului deţin autorizare
de funcţionare din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii
în muncă.
Cadrele didactice, personalul
didactic auxiliar şi personalul
nedidcatic respecţă normele de
SSM.
Existenţa unei evaluări a
riscurilor pentru unitatea
şcolară.

Puncte slabe
 Cadrele didactice care predau
în mai multe şcoli.
 Posibilitatea dificilă de reunire a
membrilor comisiei , datorită
programului acestora.
 Posibilitatea dificilă de reunire a
angajaţilor , pentru realizarea
instruirii periodice, ca urmare a
programului acestora.

 Cadrele didactice (învăţători,
diriginţi) efectuează instruirea
elevilor privind SSM, la fiecare
început de semestru.
 Cadrele didactice care îşi
desfăşoară activitatea în
laboratoare, cabinete, săli de
sport etc. efectuează instruirea
elevilor privind SSM.
 Existenta în cadrul şcolii a
dotărilor necesare, care respectă
criteriile ergonomice.
Oportunităţi
 Colaborarea cu I.T.M. Prahova.
 Posibilitatea reînnoirii
autorizaţiiilor de funcţionare
din punct de vedere al securităţii
şi sănătăţii în muncă pentru
toate unităţile şcolare.
 Posibilitatea participării la
concursuri şi întreceri şcolare,
pe teme de securitate şi sănătate
în muncă.
 Posibilitatea realizării unor
parteneriate cu alte instituţii, în
vederea îmbunătăţirii activităţii
comitetului SSM.

Ameninţări
 Lipsa unei legislaţii specifice
unităţilor de învăţământ, privind
securitatea şi sănătatea în
muncă.
 Lipsa unei legislaţii specifice
privind instruirea elevilor.
 Interesul scăzut al părinţilor
pentru aspectele care vizează
securitatea şi sănătatea în
muncă.

Întocmit.
responsabil CSSM,
profesor Mateescu Cristina

