Wewnątrzszkolne zasady zachowania się w szkolepoprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

I.

Na przerwach:

1. Przebywanie w rannej świetlicy do 7.45
Dzieci i młodzież klas starszych, którzy przychodzą do szkoły przed 7.45 schodzą
do świetlicy w sali nr 21 i przebywają tam pod opieką nauczyciela.
2. Zakaz przechodzenia i przebiegania na różne piętra.
Uczniowie nie mogą przemieszczać się bez potrzeby na różne piętra, biegać po
schodach, czekają na zajęcia na piętrze, gdzie znajduje się klasopracownia.
3. Zakaz biegania po drewnianych schodach.
Należy upominać uczniów, którzy schodzą lub biegają po drewnianych schodach,
uświadamiać, że to jedynie droga ewakuacji i mogą się nimi przemieszczać tylko
pod opieką nauczycieli lub higienistki.
4. Zakaz wychodzenia na plac szkolny.
Nie wolno wypuszczać uczniów (p. woźna) na szkolne podwórko, jeśli nie ma tam
dyżurującego nauczyciela, a dzieci nie są po zakończonych zajęciach.
5. Zakaz siadania na obudowie kaloryferów i na parapetach okien.
Zabrania się siadania całym ciałem na obudowie kaloryfera (półpiętra) oraz
bezpośrednio na parapecie okiennym.
6. Zakaz przebywania (bez powodu) w ubikacji większej grupy uczniów.
Uczniowie nie mogą przesiadywać w łazience, zamykać się przed kolegami
w kabinach, szarpać drzwiami czy stawać na sedesach i powodować niebezpieczne
w skutkach sytuacje.
7. Zachowanie prawostronnego poruszania się po schodach w grupie i indywidualnie.
Uczniowie sprowadzani czy schodzący samodzielnie trzymają się zawsze prawej
strony, aby ruch był płynny i bezpieczny.

II.

Na lekcjach

1. Zakaz wypuszczania uczniów do ubikacji.
Tylko uczeń, który ma zaświadczenie lekarskie lub deklarację rodzica- opiekuna
o chorobie i problemach zdrowotnych może wyjść do łazienki w czasie zajęć
(kl.4-6). W wyjątkowych sytuacjach o wyjściu do ubikacji decyduje nauczyciel.
O wyjściu ucznia kl.1-3 decyduje nauczyciel. Uczniowie mogą wychodzić tylko
pojedynczo.
2. Sprowadzanie uczniów po zajęciach do szatni i świetlicy szkolnej (klasy 1-3)
W okresie jesienno- zimowym uczniowie po zakończonych zajęciach zostają
sprowadzeni przez nauczyciela do szatni i oddani pod opiekę p. woźnej, zaś przez
cały rok klasy 1-3 są sprowadzane do świetlicy.

