INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
NA TERENIE SZKOŁY DLA UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się na terenie szkoły i poza nią w
sposób odpowiedzialny, a zwłaszcza:
 przed dokonaniem jakiegokolwiek działania
ocenić, czy nie może ono mieć przykrych
skutków i czy rodzice byliby dumni z jego
uczestnictwa w danym przedsięwzięciu,
 odnosić zachowania własne i cudze do
znanego mu i szanowanego przezeń
systemu wartości domu rodzinnego, a także
naszego kręgu kulturowego,
 w przypadku gdy zdarzy mu się niewłaściwie
zachowanie, przyznać się do popełnienia
błędu i poddać to zachowanie krytycznej
refleksji.
2. Nie stosować żadnych form przemocy,
poszukiwać
przyjaznych
sposobów
rozwiązywania sporów.
3. Informować
natychmiast
nauczycieli
(personel medyczny) o wszelkich urazach czy
wypadkach, które wydarzyły się w jego
obecności lub z jego udziałem.
4. Uczeń ma szczególny obowiązek dbać o mienie
szkoły, własne oraz kolegów i szanować je, a
zwłaszcza urządzenia oddane mu do dyspozycji.
W przypadku dewastacji cudzego mienia rodzice
będą obciążeni kosztami naprawy lub zakupu.
5. Uczeń ma obowiązek usunięcia szkody
wyrządzonej umyślnie - o ile jest to możliwe.
6. Korzystać ze sprzętów, urządzeń i trwałego
wyposażenia zgodnie z ich ogólnie przyjętym
przeznaczeniem (np. krzesło jest przeznaczone
do siedzenia, parapet - do położenia czegoś,
schody- do wchodzenia i schodzenia ).
7. Dbać o ład i porządek w szkole, nie zostawiać
bałaganu w miejscu swojego pobytu w salach,
na korytarzu, w stołówce. Po zakończonych
zajęciach uczniowie powinni pozostawić salę
lekcyjną w nienagannym porządku, a wszelkie
uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi.
8. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły
wartościowych przedmiotów, w przypadku ich
utraty szkoła nie ponosi odpowiedzialności
materialnej.
9. Uczeń pozostaje w szkole od momentu
rozpoczęcia lekcji do ich zakończenia . W
przypadku zwolnienia obowiązuje pisemne
zaświadczenie od rodziców.
10. Uczniowie
mają
obowiązek
zgłaszania
nauczycielowi, wychowawcy klasy lub szkolnej
służbie zdrowia, informacji o złym samopoczuciu
w danym dniu.

11. Ze względu na bezpieczeństwo w szkole
zabrania się:
 wychodzenia ze szkoły podczas przerw w
miejsca nieobjęte dyżurem nauczycielskim;
 rozstrzygania sporów poprzez wyzwiska i bicie,
 biegania, grania w piłkę i innych ćwiczeń
fizycznych bez nadzoru nauczyciela i poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
 przebywania w szkole pod wpływem środków
odurzających,
 przynoszenia do szkoły niebezpiecznych
przedmiotów.
 głośnych zachowań w czasie przerw.
12. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek
każdemu człowiekowi, w tym - członkom
społeczności szkolnej: uczniom, ich rodzicom,
nauczycielom i innym pracownikom,
13. Uczeń unika w swoim zachowaniu wszelkich
przejawów wulgarności i brutalności, a także
wskazywać innym niestosowność tego typu
zachowań.
14. Zachowuje dyskrecję wobec spraw osobistych
innych uczniów i osób dorosłych.
15. Każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania
zasad savoir – vivru.
16. Nie zażywa środków odurzających, alkoholu, nie
pali papierosów.
17. Uczeń powinien dbać o zdrowie swoje i swoich
kolegów.
18. Uczeń powinien dbać o czystość i higienę
osobistą, estetykę swojego wyglądu.
19. Uczniowie powinni respektować zarządzenia
służby
zdrowia
dotyczące
badań
specjalistycznych,
szczepień,
przeglądów
czystości itp.
20. Uczeń ma obowiązek zmieniania w szatni
obuwia i pozostawiania okrycia wierzchniego.
21. Uczeń powinien brać aktywny udział w lekcjach i
przestrzegać ustalonych zasad i porządku w
czasie lekcji.
22. Obowiązkiem
ucznia
jest
punktualne
przychodzenie na zajęcia lekcyjne, a w
przypadku
zastępstw
uczniowie
powinni
przebywać w wyznaczonych miejscach (klasa,
biblioteka).
23. Każda nieobecność w szkole oraz spóźnienia na
zajęcia powinny być usprawiedliwione, a braki w
wiadomościach wynikające z absencji powinny
być uzupełnione.
24. W czasie lekcji telefony komórkowe mają być
wyciszone lub wyłączone i odłożone do
plecaków/toreb.
25. Uczeń powinien wypoczywać bezpiecznie,
twórczo i radośnie w czasie wolnym od zajęć.

