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PLAN DE MĂSURI PENTRU DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC LA CARE SUNT EXPUȘI ELEVII
DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Nr.
crt.
1

Măsuri/acțiuni

Obiective
Diagnoza stării de
siguranţă a unităţii
şcolare
Reglementarea
procesului de
asigurare a siguranței
în şcoală

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
2

Instruirea și
informarea elevilor
și personalului în
vederea creșterii
siguranței și a
securității elevilor în
incinta școlii

1.

Creșterea gradului de
informare și aplicare
a prevederilor și

4.

2.
3.

Evaluarea riscurilor la securitate fizică şi a măsurilor necesare
diminuării riscurilor.
Actualizarea RI/ ROF
Reactualizarea procedurii care reglementează accesul în şcoală
a profesorilor, elevilor şi vizitatorilor.
Elaborarea/ completarea/ reactualizarea atribuţiilor persoanelor
care răspund de asigurarea siguranţei elevilor şi personalului.
Stabilirea atribuţiilor profesorilor de serviciu pe şcoală pentru
anul şcolar curent, a persoanelor care răspund de asigurarea
siguranţei elevilor şi personalului.
Încheierea unui protocol de colaborare cu reprezentanţii
poliţiei în vederea supravegherii zonelor limitrofe unităţii
şcolare şi realizării de acţiuni comune de prevenire a faptelor
ce pun în pericol elevii în şcoală şi în zonele din jurul acesteia.
Achiziţionarea unui sistem de supraveghere audio-video şi
asigurarea mentenanţei acestuia.
Instruirea personalului cu privire la accesul controlat în unitatea
de învățământ a elevilor și a părinților, cu privire la protecția
persoanelor și bunurilor.
Asigurarea controlului intrărilor și ieșirilor prin sistem video.
Legitimarea persoanelor care solicită acces în școală,
înregistrarea acestora în Registrul pentru vizitatori, identificarea
problemelor și nevoilor acestora, respectarea locurilor de
așteptare, însoțirea persoanelor de către profesorul de serviciu.
Realizarea instructajelor privind respectarea normelor de
protecție a muncii în laboratoare, ateliere, sală de sport, sălile de
clasă.

Responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Comisia

Octombrie

Analiza de nevoi

Comisia responsabilă
Coordonator CEAC

Revizuirea procedurii
Fişe de atribuţii

Director/ Consiliul de
administrație

Grafice de efectuare
serviciu
Protocol semnat

Consilier educativ

Director/ Consiliul de
administrație
Responsabili comisii
SSM, PSI, SU
Paznici/
Personal de serviciu

Sistem achiziţionat,
functional
Contract pentru
asigurarea mentenanței
Periodic

PV de instruire

Permanent

Procedură Înregistrări
sistem
Registrul pentru
vizitatori

Responsabili comisii
SSM, PSI, SU
Periodic

PV prelucrare norme
de protecţie a muncii
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reglementărilor
5. Afișarea la loc vizibil la intrare și în clasele de elevi a
Profesorii diriginți
Afişe postate în locuri
programării cadrelor didactice care efectuează serviciul pe
vizibile Grafic afişat
școală și a numărului de telefon unic pentru urgență.
6. Afișarea, la loc vizibil, a planurilor de evacuare și a unor
Profesorii diriginți
Planuri afişate
instrucțiuni minimale de comportare în situații de urgență
7. Informarea elevilor și a personalului privind reglementările
Profesorii diriginți
PV de instruire
procedurii interne privitoare la accesul în unitate.
8. Luarea unor măsuri imediate de către profesorul de serviciu, în
Personal de serviciu
Procedură elaborată şi
conformitate cu procedura de acces, în cazul intrării în unitate,
(profesori de serviciu)
aplicată
în timpul pauzelor a unor persoane turbulente.
9. Instruirea personalului unităţii de învăţământ pentru asigurarea
Responsabili comisii
PV de instruire
siguranţei unităţii în afara programului de cursuri.
SSM, PSI, SU
Organizarea
1. Numirea, prin decizie, a responsabilului și a componenței
Director Responsabil
Septembrie
Decizii
activității Comisiei
Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
comisia diriginţilor
pentru prevenirea şi
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea
eliminarea violenţei,
interculturalităţii și a celorlalte comsii specifice în conformitate
a faptelor de corupţie
cu prevederile ROFUIP
şi discriminării în
2. Elaborarea/ reactualizarea de către responsabilii comisiilor a
Responsabili comisii
De câte ori se
PO elaborate
mediul şcolar şi
procedurilor operaționale specifice comisiilor aferente
Comisia CEAC
impune
promovarea
3. Instruirea elevilor pentru cunoașterea reglementărilor în vigoare
Responsabili comisii
Periodic
PV de instruire
interculturalităţii și a
și a modului de comportare în timpul cataclismelor naturale,
SSM, PSI, SU
celorlalte comsii
seisme, producerii incendiilor sau a unor accidente etc.
Profesori diriginți sau de
specifice
4. Prelucrarea la orele de specialitate a normelor de protecție a
specialitate
Periodic
PV de instruire
muncii în laboratoare, în sala și pe terenul de de sport, în
Educarea elevilor
cabinete, la bibliotecă.
pentru producerea
5. Informarea periodică a elevilor în legătură cu procedurile pentru
Profesori diriginți
Periodic
PV de instruire
comportamentelor
servicii medicale de urgență.
adecvate în situații
6. Realizarea exercițiilor de alarmare specifice protecției civile și
Responsabili comisii
Ocazional
PV al activității
de urgență
pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
SSM, PSI, SU
7. Popularizarea prevederilor legale în vigoare, normelor de
Periodic
PV instruire elevi
conduit , RI/ ROF : Prelucrarea la orele de dirigenție a ROFUIP,
Profesori diriginți
a PO specifice, a normelor de conduită în incinta unității, a
regulilor de circulație.
8. Prezentarea unor teme cu caracter educativ - preventiv
Consilier educativ,
Periodic
Planuri de lecție
referitoare la siguranţa personală şi la consecinţele săvârşirii de
Responsabili comsii
PV activități
infracţiuni.
specifice
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9. Derularea de activități educative curriculare și extracurriculare
Responsabil arie
Periodic
PV activități
pentru creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
curriculară consiliere și
10. Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituții
orientare
Periodic
Acorduri de
specializate în vederea desfăşurării activităţi educativ-preventive
Director
parteneriat semnate
în unităţile de învăţământ.Organizarea unor activități/ schimburi
de experiență pe teme ce abordează starea disciplinară şi
respectarea regulamentelor.
11. Participarea periodică la orele de dirigenție/ ședințele cu părinții
Consilier educativ,
Ocazional
PV activități
a reprezentanților Poliției.
Responsabili comsii
12. Organizarea, în colaborare cu autorităţile publice locale sau
specifice
PV activități
organizaţiile nonguvernamentale, a unor activităţi extraşcolare
Ocazional
Diplome/ adeverințe
(artistice, sportive,culturale) care să stimuleze spiritul de echipă
şi comunicarea între tineri şi care să constituie alternative
educative de petrecere a timpului liber.
Asigurarea
1. Verificarea ritmică a participării la cursuri a elevilor,
Profesorii diriginți
Permanent
Registru absențe
școlarizării,
completarea graficului de frecvenţă pe clase şi unitate,
Cataloage școlare
frecvenţei și stării
depistarea elevilor cu probleme de frecvenţă.
disciplinare adecvate
2. Depistarea cauzelor care generează fenomenul de absenteism
Profesori diriginți
Permanent
Centralizatoare lunare
prin:
şi aplicarea unor măsuri de stopare.
- monitorizarea
3. Intensificarea şi eficientizarea colaborării şcolii cu familiile
Profesori diriginți
Când este
PV consiliere părinți
frecvenței elevilor
elevilor.
cazul
- monitorizarea
4. Efectuarea periodică de analize în scopul cunoaşterii situaţiei
Responsabil comisii
Permanent
stării disciplinare
reale a actelor de violenţă comise în cadrul școlii și în zona
specializate
- monitorizarea
unităţii şcolare.
De câte ori
elevilor din grupuri
5. Aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de ROFUIP.
Consiliile claselor
este cazul
PV consilii clase
vulnerabile
6. Punerea în aplicare a deciziilor menite să eficientizeze
Consiliile claselor
De câte ori
Fișa de înregistrare a
procesul instructiv-educativ (sancţionarea abaterilor).
este cazul
actului violență
Consilierea individuală şi de grup pentru elevii care comit acte
Note scăzute la purtare
de indisciplină în timpul orelor.
7. Identificarea elevilor ai căror părinţi (unul sau ambii) sunt
Profesorii diriginți
Semestrial
plecați în străinătate, găsirea unor modalităţi de ajutorare,
Comisii responsabile
supraveghere, îngrijire.
8. Identificarea familiilor în cadrul cărora minorii sunt supuşi la
Profesorii diriginți
Semestrial
PV activități
abuzuri şi luarea măsurilor ce se impun.
Comisii responsabile
9. Derularea de activități specifice pentru susținerea elevilor din
Comisii responsabile
Periodic
PV activități
grupuri vulnerabile
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Evaluarea și
1. Monitorizarea aplicării măsurilor prevăzute în planul de
Director
Permanent
Plan elaborat
îmbunătățirea
măsuri
Documente de
planului de reducere
2. Evaluarea modului de asigurare a siguranței și sănătății
Director / CEAC
Semestrial
monitorizare Raport
a factorilor de risc
elevilor în cursul anului școlar.
pentru asigurarea
3. Actualizarea planului de măsuri pentru remedierea
Comisia specializată
Anual
siguranţei, securității
deficienţelor constatate
și sănătății elevilor şi
a personalului
didactic

Planificarea activităților educative pentru diminuarea factorilor de risc
la care sunt expuși elevii din cadrul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploieşti
Semestrul I – an școlar 2021-2022
1. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘI EXTRACURRICULARE
Nr.
crt.

Clasa/
clasele

Titlul activității

Tipul activității

Termen

Responsabil/i

Parteneri

1

XG

Dependentele

Activitate de consiliere de grup in
cadrul orei de dirigentie, pe tema:
"Tutun, alcool, droguri"

12.10.2021

Sfichi Roxana

Prof. consilier scolar,
Vasile Mihaela

2

XA

16 noiembrie - Ziua
internationala pentru combaterea
violentei

Dezbatere la ora de dirigentie.

18.11.2021

Cranta Dana

3

IX D

Ridică-te și fă o diferență!

Lectie deschisa la dirigenție

19.11.2021

Anisoiu Beatrice

Asociatia Mawell
Prahova

25.11.2021

Cranta Dana

Asociatia Maxwell

25.11.2021

Sanda Mia-Nuta

06.12.2021

Ionescu Nicoleta

4

XA

5

XI G

6

XB

"Ridica-te si fa o diferenta!"
Combaterea si prevenirea
bulyingului in scoala
Drepturi și obligații (10

Activitate anti bullying
desfasurata la ora de dirigentie in
cadrul proiectului initiat de
Asociatia Maxwell
Activitate desfasurata in cadrul
orei de dirigentie
Activitate desfășurată în cadrul
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decembrie - Ziua Drepturilor
orei de dirigenție, cu scopul
Nona
Omului)
diseminării drepturilor și
obligațiilor omului, dedicată zilei
de 10 decembrie, Ziua Drepturilor
Omului
Strategii pentru o clasă fără
7
XF
Dezbatere la ora de dirigentie
7.12.2021
Mareș Mariana
bullying
Cyberbullying - "duşmanul" din
spatele ecranului: metode de
Marin Andreea8
a X-a P1
Dezbatere la ora de dirigentie
08.12.2021
prevenire, identificare şi
Cosmina
combatere
9

IX A

Prevenirea traficului de persoane

Dezbatere la ora de dirigenție

8.12.2021

Ilie Emilia

10

XII B

Prevenirea si combaterea
bullyingului in clasa

Dezbatere la ora de dirigentie

9.12.2021

Lixandru
Ruxandra

Asociația eLiberarepartener al Agenției
Naționale Împotriva
Traficului de Persoane
(ANITP)

11

XI P2

Alătură-te luptei împotriva
traficului de persoane!

Dezbatere la ora de dirigentie

10.12.2021

Mirica Florentina
Alina

12

IX F

O viata sanatoasa-o viata
frumoasa

Dezbatere la ora de dirigentie

10.12.2021

Badea Sabina

13

XI A

Prevenirea traficului de persoane

Dezbatere la ora de dirigenție

10.12.2021

Panțiru Tatiana
Elena

14

I M1

Bullying-ul la locul de muncă.

Dezbatere la ora de dirigentie

10.12.2021

Nutu Madalina

15

XI C

Activitate desfășurată în cadrul
orei de dirigenție

12.12.2021

Bertalan Luminita

16

X C, II
T1

Dezbatere la ora de dirigentie

13.12.2021

Manole Livia/
Nedelea Ioana

17

IX G

Confruntarea bullying-ului:
drepturi, respect, egalitate
Prevenirea si combaterea
bullyingului in clasa
Prevenirea și combaterea
bullyngului

Dezbatere la ora de dirigenție

13.12.2021

Ștefan Cristina

Asociația eLiberarepartener al Agenției
Naționale Împotriva
Traficului de Persoane
(ANITP)
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Vizionare filme pentru cultivarea
inteligentei emotionale in cadrul
orei de dirigentie.
"O tragedie cu final fericit" /
"Flawed" ("Imperfect"). Filme de
18
XA
"Show me emotion"!
16.12.2021
Cranta Dana
Asociatia Bloc Zero
animatie de scurt metraj despre
importanta acceptarii de sine,
despre tematica diversității ce
incurajeaza comportamente
incluzive
Asociația eLiberarepartener al Agenției
Activitate pe tema traficului de
Tănase Elena
19
XII F
Nu sunt de vânzare
16.12.2021
Naționale Împotriva
persoane
Violeta
Traficului de Persoane
(ANITP)
Cyberbullying: Ce este și cum îi
Mirica Florentina
20
XI P2
Dezbatere la ora de dirigentie
17.12.2021
punem capăt?
Alina
Prevenirea si combaterea
Savescu
21
XII E
Dezbatere la ora de dirigentie
20.12.2021
bullyingului
Valentina
Direcţia de Investigare
Clasele
a Infracţiunilor de
aXIa
Spune NU drogurilor si plantelor
Ianuarie
Mirica Florentina Criminalitate
22
Activitate extracurriculară
profesio etnobotanice
2022
Alina
Organizată şi Terorism
nală
– Serviciul Teritorial
Ploieşti
I M1, XI
Activitati pe tema consumului de
Stanescu Daniela,
C, X D, Din intamplarile vietii de
alcool, tutun si substante
Bertalan
23
Decembrie
IX C, IX adolescent
psihoactive in cadrul proiectului
Luminita, Nutu
2021
B
educartional DECIZIA E A TA!
Madalina
XI C, X
Activitati pe tema consumului de
Stanescu Daniela,
Tentatiile adolescentei
D, IX C,
alcool, tutun si substante
Bertalan
24
(consumul de alcool, tutun si
Ianuarie
IX B,
psihoactive in cadrul proiectului
Luminita, Nutu
substante psihoactive )
2022
XII B
educartional DECIZIA E A TA!
Madalina
Ianuarie
25
I M1
Iubeste viata! spune nu drogurilor
Activitate extracurriculara
Nutu Madalina
2022
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2. ACTIVITĂȚI METODICE
Nr. crt.

Clasa/
clasele

1

IX

2

X

3

X

4

XI P

5

XII

6

IX

7

XI

Titlul activității
Discriminarea-concept si forme ale
discriminării in școală si in afara ei
Combaterea violenţei în mediul
școlar. Spune NU violenței,
bullyingului și cyberbullyingului!
Ce este si cine este implicat in
bullying? Instrumente pentru
prevenirea bullyingului în clasă
Combaterea violenţei împotriva
copiilor/Fiecare copil are dreptul să
fie protejat împotriva violenţei
Fenomenul “bullying”- Să îl
depistăm și să îl combatem pentru
O Şcoală SIGURĂ
Teoriile consumului de droguri
Bullying: care sunt efectele acestui
fenomen și cum poate fi stopat

Tipul activității
Referat subcomisia dirigintilor clasele
9
Referat în cadrul comisiei diriginților /
dezbatere la ora de dirigenție

Termen

Responsabil/i

Noiembrie 2021 Anisoiu Beatrice
Noiembrie 2021 Ionescu Nicoleta Nona

Referat în cadrul comisiei diriginților

Decembrie 2021 Sfichi Roxana

Referat Comisia Dirigintilor sem I
2021-2022

Decembrie 2021 Mirica Florentina Alina

Referat subcomisia dirigintilor claselor
a 12-a
Referat subcomisia dirigintilor clasele
a 9- a
Referat în cadrul comisiei diriginților /
dezbatere la ora de dirigenție

Decembrie 2021 MARINCAS Carmen
Ianuarie 2022 Badea Sabina
Ianuarie 2022 Bertalan Luminita

