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PLAN DE MASURI

PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI ELEVILOR IN SCOALA
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ACTIUNI

RESPONSABILITATI

TERMENE

Aprobarea de catre Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie,Consiliul
reprezentativ al Parintilor si conducerea scolii a regulamentului de ordine
interioara (ROI), cu precizarea conditiilor de acces si a unor reguli de intrare in
scoala a parintilor si a altor persoane.
Incheierea unui parteneriat cu Politia Comunitara pentru asigurarea ordinii pe
principalele trasee de deplasare a elevilor la inceputul si incheierea cursurilor;
identificarea persoanelor straine care vin in incinta scolii si a elevilor care creeaza
probleme de disciplina.
Stabilirea unei comisii responsabile cu serviciul pe scoala al cadrelor didactice;
intocmirea unui program de desfasurare a acestor activitati.
Propunerea catre Consiliul local de finantare a unor lucrari de extindere a
systemului de supraveghere prin camere video la Gradinita Sacel
Sedinte cu parintii pentru informarea periodica privind masurile de siguranta luate
in scoala.
Organizarea de careuri cu elevii pentru responsabilizarea acestora in scoala.
Implicarea profesorului diriginte in activitati de diminuare a violentei in
scoala(consilierea individuala si de grup).
Monitorizarea elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si angrenarea lor
in diverse activitati scolare.
Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securitatii elevilor pe timpul
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desfasurarii cursurilor(eliminarea si verificarea tuturor neregulilor din scoala si
curtea scolii ; asigurarea iluminarii corespunzatoare, a utilizarii echipamentelor si
instalatiilor din scoala si curtea scolii.
Dezbateri in cadrul orelor de consiliere privind siguranta elevilor in scoala si in
afara ei, incheierea proceselor verbale.
Informarea parintilor in scris despre frecventa la cursuri si cazurile de indisciplina
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Monitorizarea consemnarilor din registrul de evidenta a serviciului pe scoala
Vizite la domiciliul elevilor cu probleme de disciplina si absente.
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