LICEUL TEORETIC “Gh. Lazăr”-AVRIG

APROBAT CEAC
DATA:

Str. Horea, nr. 27-telefon: 0269-523880; fax: 0269-523335;
Email: liceulavrig@yahoo.com-www.liceulavrig.ro
Oraşul Avrig-jud. Sibiu.

PLAN DE MĂSURI
pentru asigurarea securității și a siguranței elevilor în perimetrul unității școlare,
anul școlar 2012-2013
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective
generale
Asigurarea pazei
unității de
învățământ

Asigurarea
serviciului pe
școală

Obiective specifice

Măsuri/acțiuni

Creșterea siguranței și -angajarea unui paznic și a unui
a securității elevilor în gardian;
incinta școlii
-întocmirea unui orar de serviciu și a
unui plan de pază pentru paznic și
gardian;
-instruirea paznicului și gardianului
cu privire la accesul controlat în
unitatea de învățământ a elevilor și
părinților, cu privire la protecția
persoanelor și bunurilor;
-afișarea numărului de telefon al
organelor de poliție la care se poate
apela în caz de nevoie.
Păstrarea ordinii și
-întocmirea orarului cu profesorii de
disciplinei în
serviciu și cu sectoarele de
perimetrul unității
responsabilitate;
școlare pe durata
-organizarea serviciului elevilor pe

Responsabili

Termen

Indicatori de
evaluare

directorul

15.09.12

-contractul de muncă

directorul

15.09.12

-fișa postului/orarul

directorul

15.09.12

-fișa postului

prof. Babeț Horia

15.11.12

dir. adjunct

15.09.12

dir.adjunct

01.10.12

-afișul cu numărul de
telefon la panoul
CEAC
-orarul afișat în
cancelarie și la
panou pe coridor;
-orarul claselor de

LICEUL TEORETIC “Gh. Lazăr”-AVRIG
desfășurării cursurilor

3.

Reglementarea
accesului în
unitatea de
învățământ

Asigurarea siguranței
elevilor și a cadrelor
didactice

director prof. Novac Marius

școală;
-instruirea elevilor de serviciu cu
principalele responsabilități.
- accesul elevilor (intrarea B) în
unitatea de învățământ se face în
conformitate cu ROI, pe baza
carnetului de elev;
-Legitimarea persoanelor “vizitatori”
care solicită acces în școală(intrarea
A), înregistrarea acestora în Registrul
pentru vizitatori, identificarea
problemelor și nevoilor acestora,
dirijarea spre biroul sau persoana ce
le poate rezolva problemele;
-realizarea unui ecuson de acces
pentru vizitatori;
-se interzice accesul persoanelor
turbulente în școală, a celor aflate
sub influența alcoolului, a celor care
au intenția de a deranja ordinea și
disciplina în instituția școlară;

APROBAT CEAC

serviciu
diriginții și prof. de
permanent
serviciu, gardianul.
gardianul și
permanent
profesorii de serviciu
gardianul și elevul
de serviciu

permanent

directorul

15.01.13

gardianul

permanent

-registrul cu evidența
accesului
vizitatorilor în școală

întocmit dir. adj.prof. Berghea Vasile

