
ZS.0210.24.2017

Zarządzenie Nr LX/3

Dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Grabowcu  z  dnia  1  września  2017  r.  
w  sprawie  zasad  bezpieczeństwa  uczniów  Zespołu  Szkół  im.  Henryka  Sienkiewicza  
w Grabowcu

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  z  2003  r.,  poz.  69  
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Nauczyciele/wychowawcy/wychowawcy świetlicy zobowiązani są:

1) pełnienia dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych według ustalonego harmonogramu,
2) przestrzegania regulaminów pracowni oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) zachowania dyscypliny wśród uczniów na zajęciach lekcyjnych,
4) dostosowania stolików i krzesełek do wzrostu dzieci/uczniów (do 4 września 2017 oraz po

feriach zimowych),
5) dbania o powierzoną salę lekcyjną, sprzęt klasowy i pomoce dydaktyczne,
6) zamykania sal lekcyjnych podczas przerw śródlekcyjnych,
7) zapoznania uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy,
8) przypomnienia  uczniom  kl.  I  –  III  zasad  prawidłowego  przechodzenia  przez  jezdnię  

i poruszania się po ulicach (do 20 września 2017 r),
9) przypomnienia zasad wsiadania i wysiadania do autobusów szkolnych.

§ 2.

Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są:

1) sprawdzania stanu urządzeń i przyborów przed zajęciami w każdym dniu.

§ 3.

Uczniowie którzy nie uczestniczą w lekcjach religii,  wychowania do życia w rodzinie oraz grupy
uczniów  np.  z  informatyki  mają  obowiązek  przebywać  w  czasie  przypadającym  na  te  zajęcia  
w bibliotece szkolnej lub świetlicy. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego przebywają na
hali pod opieką nauczyciela.

§ 4.

Przeprowadzenia próbnej ewakuacji w budynku szkoły do dnia 30 września 2017 r. Za czynności  
z tym związane odpowiedzialni są:

1) Pan Wojciech Hołosyniuk - koordynator ds. ewakuacji w szkole,

2) Pan Jarosław Pieczykolan – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.



§ 5.

Zabrania się uczniom:

1) opuszczania budynku szkoły podczas przerw śródlekcyjnych,
2) przebywania bez opieki nauczyciela na placu zabaw, sali zabaw, sali gimnastyki korekcyjnej,

siłowni,  hali  sportowej,  sali  gimnastycznej,  boiska  wielofunkcyjnego oraz  w pracowniach
komputerowych, pracowniach fizycznej i chemicznej.

3) przebywania poza placem szkolnym przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie oczekiwania
na autobus szkolny,

4) przechodzenia w pobliżu szkoły przez jezdnię w miejscach niedozwolonych,
5) palenia papierosów w budynku szkoły i na terenie przyległych posesji.

§ 6.

Każdy uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać prawo szkolne i regulaminy klasopracowni,
2) szanować mienie szkoły oraz dbać o ład i porządek,
3) przestrzegać  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły,
4) dbać o kulturę osobistą i kulturę języka,
5) nosić obuwie zmienne z białymi podeszwami,
6) nosić strój zgodny z normami i zasadami obowiązującymi w szkole, „ubieramy się do pracy 

i nauki” (a nie jak na dyskotekę i plażę).

§ 7.

Zobowiązuję wychowawców klas oraz innych nauczycieli do zapoznania uczniów Zespołu z § 5 i § 6,
kontrolowania zachowań i egzekwowania niniejszego zarządzenia, w terminie do 15 września br.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Nr LX/2 z dnia 8 września 2016 r.

Grabowiec, 1 września 2017 r.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń  - pokój nauczycielski
2. BIP
3. Aa
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