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INSTRUCTIUNI PROPRII
INSTRUCŢIUNI DE SĂNĂTATE, SECURITATE ŞI PSI
PENTRU ELEVI
Condiţiile în care se desfăşoară procesul de învăţământ în şcolile de toate gradele,
complexitatea dotărilor tehnice din spaţiile de instruire (săli de clasă, laboratoare, cabinete, săli de
sport etc.) necesită organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare pe baza
cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării normelor de sănătate şi securitate şi a celor de prevenire şi
stingere a incendiilor.
Pentru prevenirea accidentelor, a îmbolnăvirilor profesionale şi a incendiilor elevii trebuie să
respecte următoarele reguli:

 În sălile de clasă, laboratoare, cabinete:


accesul elevilor se va face numai însoţiţi de profesori şi învăţători care vor deschide
sălile şi le vor închide la terminarea orei;
să vă desfăşuraţi activitatea astfel încât să nu vă accidentaţi sau îmbolnăviţi şi nici să
nu expuneti alte persoane la accidente;
instrumentele de scris, geometrice şi cele pentru activităţi practice trebuie utilizate cu
grijă pentru a evita rănirea;
să aduceţi la cunoştinţa cadrului didactic orice defecţiune tehnică sau pericol;
în timpul pauzelor, este interzisă aplecarea pe geamuri, urcarea elevilor pe mobilierul
din sălile de clasă, pe pervazul ferestrelor pentru a evita căderea de la înălţime;
este interzisă folosirea surselor de foc deschis;
este interzisă folosirea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;
elevii nu au voie să încerce să repare instalaţiile defecte;
este interzisă orice intervenţie la tablourile şi instalaţiile electrice;
în cabinete şi laboratoare se vor respecta instrucţiunile specifice acestora;
la consumul alimentelor se vor respecta regulile de igienă;
este interzisă distrugerea bunurilor materiale existente;
se va păstra ordinea şi curăţenia ;

Pe coridoare, grupuri sanitare şi alte spaţii
-

se va circula în ordine şi cu mare atenţie:
se interzice aplecarea peste balustrade şi folosirea acestora la cobărârea scărilor;
scările se vor coborî cu mare atenţie pentru a evita împiedicarea şi căderea;
este interzisă orice intervenţie la tablourile, instalaţiile electrice, hidranţii şi
stingătoarele de incendiu aflate pe coridoare;
este interzisă distrugerea bunurilor materiale existente;
este interzisă joaca pe coridoare;
este interzis fumatul şi focul deschis în aceste spaţii;
se va păstra curăţenia şi igiena în aceste spaţii;
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În curtea şcolii
-

este intezisă violenţa, ameninţarea sau orice agresiune fizică sau verbală faţă de
colegi, cadre didactice sau personalul de întreţinere al şcolii;
părăsirea incintei şcolii este permisă numai la terminarea cursurilor sau cu învoirea
scrisă a unui cadru didacti (profesorul de la clasă, diriginte, directorul şcolii);
este interzisă aducerea în şcoală, de către elevi, a persoanelor străine de şcoală
(excepţie fac părinţii) ;
este interzis fumatul, folosirea petardelor, pocnitorilor sau a altor materiale
pirotehnice;
se va păstra ordinea şi curăţenia.

 Elevii
-

nu au voie să consume alcool, droguri sau alte substanţe interzise;
nu au voie să distrugă bunurile nateriale din incinta şcolii;
trebuie să aibă un comportament civilizat faţă de colegi, cadre didactice şi personalul
şcolii;
nu au voie să se caţere sau să se deplaseze în locuri periculoase;
nu au voie ca printr-o activitate/acţiune personală sau colectivă să pună în primejdie
integritatea fizică a altei persoane;
nu au voie să alerge sau să se împingă în incinta şcolii;
nu au voie să introducă şi să folosească în şcoală, materiale explozibile, inflamabile
sau orice alte materiale care ar provoca accidente;
se interzice introducerea în şcoală a spray-urilor paralizante, lacrimogene, a armelor
de orice natură, a obiectelor ascuţite sau contondente;
în caz că un elev (elevă) se sinte rău sau este rănit, au obligaţia să acorde primul
ajutor şi să anunţe dirigintele, medicul sau directorul şcolii;
dacă sunt observate colete suspecte sau „fără stăpân” trebuie să anunţe de urgenţă
dirigintele sau un cadru didactic;
în cazul în care se observă un început de incendiu trebuie să anunţe imediat primul
cadru didactic întâlnit şi conducerea şcolii;
în timpul deplasării spre şi de la şcoală trebuie să respecte strict regulile de circulaţie;

Nerespectarea normelor prelucrate atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi în
conformitate cu prevederile Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului Intern şi poate duce chiar la
exmatriculare!

Întocmit:

Aprobat:

Lucrator desemnat SSM : prof. Mirela Inoan

Dir. Prof. Lucian Popescu

Lucrator desemnat P.S.I. : prof. Muresan Valentin
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