ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
§1
Ogólne warunki bezpieczeństwa
1. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi
do szkoły.
2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą oraz
uzależnieniami we wszystkich obiektach szkoły, nadzór nad tym, kto wchodzi
na teren obiektu sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
3. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest stosowanie się do poleceń nauczycieli
dyżurujących oraz pracowników obsługi podczas wchodzenia do szkoły, w czasie
przerw a także w czasie, przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
4. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania alkoholu, narkotyków,
środków odurzających i substancji psychoaktywnych „ dopalaczy”, ostrych narzędzi
oraz przedmiotów i materiałów potencjalnie niebezpiecznych ( stwarzających
zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników).
5. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania
narkotyków lub środków odurzających i substancji psychoaktywnych „ dopalaczy”
oraz palenia papierosów.
6. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania,
filmowania oraz upubliczniania tych materiałów bez zgody ucznia, nauczyciela i osób
zainteresowanych.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w klasie, korytarzu, toalecie, szatni, szkoła
nie ponosi odpowiedzialności.
8. W sytuacjach szczególnych szkoła współpracuje z policją, prokuraturą, sądem.
9. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasad bezpiecznego
poruszania się w obrębie dróg publicznych, a w szczególności:
- przechodzenia przez ulicę w miejscach do tego wyznaczonych;
- zachowania zasad bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków
komunikacji miejskiej.
10. Na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ogólnodostępnych
regulaminów i instrukcji.
11. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca klasy zapoznaje uczniów z Zasadami
Bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 2. Fakt ten odnotowuje w dzienniku
elektronicznym odpowiednim zapisem.

§2
Techniczne warunki bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole.
1. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor
dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
2. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły uwzględnia się:
- potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
- potrzebę różnicowania zajęć w danym dniu;
- zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu (z wyjątkiem
przedmiotów zawodowych praktycznych);
- zasadę podziału oddziałów na grupy na zajęciach edukacyjnych z języków obcych,
informatyki, wychowania fizycznego oraz na zajęciach, dla których z treści programu
nauczania wynika taka konieczność.
3. szkołą posiada plany ewakuacyjne umieszczone w widocznym miejscu na każdej
kondygnacji szkoły oraz instrukcję przeciwpożarową, która jest dostępna w sekretariacie
szkoły.
4. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się
pod nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach.
5. Na terenie szkoły zapewnia się odpowiednie oświetlenie,, równą powierzchnię dróg,
przejść i boisk.
6. Otwory kanalizacyjne i studzienki zabezpiecza się pokrywami lub trwale w inny sposób.
7. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu
oraz posypuje piaskiem.
8. Szkoła nabywa wyposażenie, a także pomoce dydaktyczne posiadające odpowiednie
atesty lub certyfikaty.
9. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym
zsunięciem się po nich.
10. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę
co najmniej 18 stopni Celsjusza.
11. Jeżeli nie jest to możliwe, dyrektor może skrócić lub zawiesić zajęcia dydaktyczne
za zgodą organu prowadzącego.
12. Pomieszczenia szkoły wyposażone są w apteczki I pomocy ( portiernia, pokój
nauczycielski, pracownie technologii gastronomicznej , pracownia informatyczna, pokój
nauczycieli wychowania fizycznego).
13. W miejscach, w których istnieje zwiększone ryzyko wypadku ( sala gimnastyczna,
pracownie technologii gastronomicznej, boisko szkolne), nauczyciel odpowiedzialny
za prowadzenie zajęć na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem
pracowni, sali gimnastycznej, boiska lub stanowiska pracy. Fakt ten odnotowuje w dzienniku
elektronicznym.
14. Budynek oraz teren przyległy jest monitorowany całodobowo. Zapisy z monitoringu
są przechowywane do 14 dni i za zgodą dyrektora mogą być udostępniane uprawnionym
instytucjom: policji, prokuraturze, sądom.

§3
Podstawowe obowiązki pracowników szkoły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom.
1. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie opieki pedagogicznej oraz bezpieczeństwa w
czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz zajęć i wycieczek
poza jej terenem, zgodnie z regulaminem wycieczek i wyjść szkolnych.
2. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. Jego obowiązkiem jest
także niezwłoczne poinformowanie dyrektora o każdym wypadku mającym miejsce
podczas zajęć oraz w trakcie sprawowania opieki nad uczniami.
3. Podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu opiekę nad uczniami sprawują
nauczyciele pełniący dyżur, zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.
4. Podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły za bezpieczeństwo uczniów
odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, a podczas wycieczek szkolnychkierownik wycieczki wraz z opiekunami.
5. Podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odpowiedzialność za uczniów
ponosi pracodawca, nauczyciel ( CKZ), a w drodze do miejsca praktyki- rodzic.
6. W celu zapewnienia należytej opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć
obowiązkowych i dodatkowych nauczyciel powinien w szczególności:
- systematycznie kontrolować frekwencje uczniów oraz reagować na spóźnienia
i ucieczki z lekcji;
- przeprowadzać pogadanki i dyskusje na temat różnych zagrożeń oraz sposobów
przeciwdziałania i zapobiegania im;
- reagować we wszystkich sytuacjach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa
uczniów oraz informować o nich dyrektora szkoły;
- zwracać szczególną uwagę na osoby postronne na terenie szkoły, a w razie potrzeby
wypraszać je na zewnątrz.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela, szkoła organizuje uczniom zajęcia
dydaktyczne, zapewniając inna organizację zajęć w danym dniu ( zastępstwa).
Jeśli specyfika tygodniowego rozkładu zajęć na to pozwala , można odwołać pierwsze
lekcje oraz zwolnić uczniów z ostatnich.
8. Nauczyciel nigdy nie może zostawić uczniów bez opieki. Nauczyciel może opuścić
miejsce pracy tylko z ważnych powodów tylko wówczas, gdy dyrektor wyrazi na to
zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny nauczyciel lub pracownik szkoły
wyznaczony przez dyrektora.
9. Jeżeli w trakcie zajęć lekcyjnych dojdzie do sytuacji stwarzającej zagrożenie, należy
je natychmiast przerwać, w razie potrzeby wyprowadzić uczniów i zapewnić im
bezpieczne miejsce pobytu.
10. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania I pomocy
przedmedycznej.

§ 4
Ogólne zasady zachowania w klasach i klasopracowniach
1. Uczeń odbywający lekcje w danej klasie jest pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia i zobowiązany jest stosować się do jego poleceń.
2. Jedyną osobą do obsługi wszelkich urządzeń elektrycznych jest nauczyciel lub pracownik
obsługi.
3. Zabrania się uczniom podłączania do gniazdek elektrycznych wszelkich urządzeń
prywatnych.
4. Uczeń może opuścić klasę w trakcie zajęć w uzasadnionej sytuacji i tylko za zgodą
nauczyciela. Uczniowie wychodzący do toalety, są zwalniani pojedynczo.
5. Uczeń w trakcie zajęć może korzystać z telefonu komórkowego tylko za zgodą
nauczyciela.
§ 5
Ogólne zasady zachowania podczas przerw międzylekcyjnych
1. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela
dyżurującego oraz pracowników obsługi.
2. Przerwa rozpoczyna się i kończy równo z dzwonkiem. Rozkład lekcji i przerw
międzylekcyjnych jest ogólnodostępny w korytarzu w gablocie oraz szkolnej stronie
internetowej .
3. Bezwzględnie zakazuje się uczniom opuszczania budynku szkoły w trakcie przerw
międzylekcyjnych.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnia się uczniom możliwość
wyjścia na teren przed szkołą oraz na boisko szkolne, a nauczyciel dyżurujący
zobowiązany jest objąć ich opieką zgodnie z regulaminem i harmonogramem
dyżurów.
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