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Regulamin BHP 

 

1. Warunki pobytu w szkole zapewniają uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej. 

2. W celu zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki Dyrekcja: 

a) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z 

zasadami higieny, 

b) zapewnia w pomieszczeniach szkolnych właściwe oświetlenie, wentylację 

i ogrzewanie, 

c) dostosowuje stoliki i krzesła do wzrostu uczniów, 

d) zapewnia nadzór nauczycieli podczas wszelkich zajęć. 

3. Szkoła realizuje swe zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

a) nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych w szkole czuwa nauczyciel 

prowadzący zajęcia. W przypadku wystąpienia sytuacji zagraŜającej 

bezpieczeństwu uczniów postępuje on zgodnie z ogólnymi przepisami bhp. 

b) kaŜdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia – 

dostrzegane zagroŜenia usuwa sam lub zgłasza dyrekcji szkoły, 

c) prowadzący zajęcia zobowiązany jest do kontroli obecności uczniów na kaŜdej 

lekcji oraz reagowania na nagłe opuszczenia zajęć przez ucznia, 

d) uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia poza obiekty szkolne w czasie 

trwania lekcji oraz przerw.  

4. Podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami uczniowie otoczeni są opieką 

nauczycieli – dyŜurnych (wg harmonogramu). Obowiązki nauczycieli 

dyŜurujących: 

a) aktywne pełnienie dyŜuru: reagowanie na niebezpieczne zachowanie uczniów, 

czuwanie nad właściwym spędzaniem przerw przez uczniów, zwracanie uwagi 

na przestrzegania obowiązujących zakazów na terenie szkoły 



b) przekazywanie na bieŜąco uwag i niedociągnięć w zachowaniu uczniów 

wychowawcom klas 

5. W pracowniach szkolnych oraz podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów 

i nauczycieli obowiązują regulaminy tych pracowni określające szczegółowe 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w tych pomieszczeniach. Z ww. 

regulaminami nauczyciele przedmiotu  zapoznają uczniów na początku roku 

szkolnego. 

6. Opiekę nad uczniami poza terenem szkoły (wycieczki, imprezy kulturalno – 

oświatowe oraz sportowe, prace uŜytkowe, zajęcia nielekcyjne itp.) sprawują 

nauczyciele – opiekunowie grup, którym dyrekcja zleciła prowadzenie tych zajęć 

bądź wydała zgodę na takie zajęcia, lub nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy 

zorganizowali zajęcia. 

7. Na imprezy organizowane przez szkołę uczniowie wychodzą (wyjeŜdŜają) 

i wracają pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo. 

8. W trakcie wycieczki szkolnej nauczyciel opiekun zobowiązany jest do: 

a) stałego przebywania z młodzieŜą, 

b) sprawdzania stanu liczbowego młodzieŜy przed wyruszeniem  

z kaŜdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu, oraz po przybyciu 

do punktu docelowego, 

c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w czasie przemarszu 

zorganizowanej grupy pieszej po drogach publicznych, 

d)  takiego zaplanowania wycieczki, aby nie dopuścić do nieszczęśliwych 

wypadków. 

9. W szkole prowadzi się rejestr wypadków prowadzony przez uprawnionego 

pracownika szkoły, przeszkolonego w zakresie bhp. 

10. W szkole obowiązuje zakaz noszenia ostrych narzędzi. Istnieje obowiązek 

wyłączania telefonów komórkowych w czasie lekcji. Nauczyciel ma prawo 

odebrać ww. przedmioty i oddać je rodzicom ucznia. 


