
Zasady BHP dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Imielinie

Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole.

Zajęcia lekcyjne.

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na ok.10 minut przed dzwonkiem. Czekają na parterze szkoły zachowując

ciszę.

2. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w pary, wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela

prowadzącego zajęcia  i  zajmują  swoje  miejsca (wstęp do sali  lekcyjnej  jest  dozwolony tylko za  zgodą i

wiedzą nauczyciela).

3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania zajęć lekcyjnych.

4. Obowiązkiem ucznia jest poinformowanie nauczyciela o ewentualnych zagrożeniach, jeśli takie zauważył, w

sali lekcyjnej lub w innych pomieszczeniach szkolnych  (np. wyrwane gniazda wtykowe). 

5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 

6. Uczeń chcący skorzystać z toalety zgłasza ten zamiar nauczycielowi i za zgodą nauczyciela może opuścić salę

lekcyjną (jednocześnie może zostać zwolniona do toalety tylko jedna osoba z klasy). 

7. W przypadku złego samopoczucia na zajęciach lekcyjnych, uczeń zgłasza ten fakt do nauczyciela - może być

odesłany do pielęgniarki szkolnej lub wychowawcy tylko w obecności innego ucznia, który go odprowadza.

8. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać

szafek, szuflad itp.

9. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach w sali lekcyjnej. 

10. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa. 

11. Po zakończeniu  zajęć uczeń zobowiązany jest do: pozostawienia swojego miejsca w czystości, rozliczenia się

z powierzonych mu pomocy naukowych. 

12. Podczas całej przerwy śniadaniowej uczniowie przebywają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela.

13. Podczas przerwy śniadaniowej uczniowie mogą skorzystać z toalety lub udać się do sklepiku szkolnego.

14. Wszyscy uczniowie zobowiązani  są do wzięcia udziału w próbnej  ewakuacji  i  wykonywania  podczas  jej

trwania wszystkich poleceń nauczycieli.

Hala

15. Uczniowie nie przebywają w czasie przerwy na korytarzu przed halą sportową.

16. W korytarzu przed halą uczniowie pozostawiają tornistry i wychodzą na korytarz koło windy na parterze,

gdzie czekają na nauczyciela.

17. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw zabrania się korzystania z automatu z napojami i przekąskami.

18.  Uczniowie wchodzą do szatni przy hali pod opieką nauczyciela.

19. Po zakończonych lekcjach zajęć fizycznych uczniowie opuszczają budynek hali.

Szatnia.

20. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia w swojej szafce odzież wierzchnią oraz

zmienia obuwie na zastępcze.
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21. Uczeń po zdjęciu wierzchniego okrycia oraz zmianie obuwia natychmiast opuszcza szatnię.

22. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji  szczególnych, np.

zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. 

23. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i

porządku,  poszanowania  cudzej  własności  oraz  bezwzględnego  podporządkowania  się  poleceniom

nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.

24. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy. 

Przerwy międzylekcyjne w szkole.

25. Na przerwach międzylekcyjnych jest zabronione bieganie, przepychanie, bicie, siadanie na poręcze schodów i

parapetach. 

26. Uczniowie podczas przerw pozostają na swoim piętrze, wyjątek stanowi korzystanie ze sklepiku szkolnego

lub zejście do jadalni szkolnej lub pokoju nauczycielskiego.

27. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania: zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania

drzwi do sal lekcyjnych, obowiązku utrzymywania czystości na całym terenie szkoły oraz dbania o mienie

szkolne. 

28. Uczniowie nie mogą przebywać sami w salach lekcyjnych podczas przerw.

29. Wszystkie  niebezpieczne  sytuacje,  wypadki  uczniowie  powinni  zgłosić  nauczycielowi  dyżurującemu,

pierwszemu napotkanemu nauczycielowi lub osobie dorosłej będącej pracownikiem szkoły.

30. Podczas przerw nie opuszczamy budynku szkoły.

Przerwy międzylekcyjne na boisku szkolnym.

31. Na boisko uczniowie wychodzą tylko za zezwoleniem pracowników szkoły, począwszy od 3 przerwy.

32. Po dzwonku na lekcje uczniowie spokojnie schodzą z boiska, pojedynczo wchodząc do budynku szkoły.

33. Uczniom nie wolno siadać, huśtać i wieszać się na poręczach przy drzwiach wejściowych i podjeździe dla

niepełnosprawnych.

34. Dzieciom przebywającym na boisku szkolnym nie wolno wspinać się, szarpać lub wchodzić na ogrodzenie.

35. Nie wolno wieszać się na bramkach, koszach i siatce, albo wspinać się na drzewa.

36. W czasie przerw na boisku nie wolno jeździć na rowerach i innych pojazdach.

37. Uczniom zabrania się wchodzenia między krzewy, drzewa, iglaki.

38. Przed i po zajęciach szkolnych uczeń przebywa na boisku na własną odpowiedzialność.

39. Uczniowie bezwzględnie słuchają i wypełniają polecenia nauczyciela dyżurującego na boisku szkolnym.

40. Uczniowie pozostają w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego.

41. Uczniowie SP nr 2 nie korzystają podczas przerw z placu zabaw przedszkola.

42. Uczniom kategorycznie nie wolno opuszczać terenu szkoły podczas przerw oraz zajęć lekcyjnych.

Zachowanie wokół szkoły.

43. W sytuacji gdy rodzic przyjeżdża po dziecko – uczeń nie biegnie w kierunku samochodu, tylko czeka aż
przyjdzie po niego rodzic.

44. Nie podbiegamy do samochodów, podchodzimy powoli do samochodu, gdy widzimy że jest to nasz rodzic.
45. Nie skaczemy po ławkach na placu szkolnym, nie niszczymy zieleni i nie śmiecimy na terenie wokół szkoły. 
46.  Nie wybiegamy za ogrodzenie szkoły.
47. Zachowujemy szczególną ostrożność.
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Wszystkie niebezpieczne i niewłaściwe zachowania uczniów na przerwie zauważone przez nauczyciela

dyżurującego lub zgłoszone przez innych uczniów, będą przekazywane do wychowawców klas lub dyrektora

szkoły i karane wg przepisów Statutu Szkoły.

Zapoznano uczniów klasy …….. w dniu…..……….

Podpis wychowawcy:…………………………………

Podpisy uczniów:
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