
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE 
 
1. W stosunku do innych osób nie wolno używać przemocy fizycznej i psychicznej. 
2. Po szkole należy chodzić w obuwiu zamiennym typu trampki, halówki, balerinki, (jeżeli obuwie 

posiada sznurowadła, mają być zawiązane). 
3. Odzież wierzchnią należy zostawiać w szatni. 
4. W szkole nie należy palić papierosów, e-papierosów i korzystać z innych używek (alkohol, 

substancje odurzające itp.). 
5. Na teren szkoły nie wolno wnosić materiałów pirotechnicznych. 
6. Na lekcjach wychowania fizycznego należy stosować się do regulaminu sali gimnastycznej i boiska 

szkolnego. 
7. Na zajęciach praktycznych lub w trakcie wykonywania doświadczeń należy ściśle przestrzegać 

zasad bhp i stosować się do poleceń nauczyciela. 
8. Na korytarzach nie należy otwierać okien. 
9. Nie należy siadać na parapetach okiennych i wychylać się przez okno. 
10. Nie należy wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów. 
11. Nie wolno biegać po korytarzach i biegach schodowych. Ruch na schodach powinien być 

prawostronny. 
12. Nie wolno zjeżdżać po poręczach schodów. 
13. Nie należy kołysać się na krzesłach. 
14. Nie wolno rzucać przedmiotami, szczególnie ostrymi (np. cyrkiel, długopis). 
15. Poza pomieszczenie sklepiku nie należy wynosić gorących napojów. 
16. Podczas pobytu ucznia w szkole, obowiązuje go zakaz opuszczania terenu szkoły (budynek 

szkolny, hala sportowa, podwórko szkolne). W przypadku samowolnego wyjścia poza teren szkoły, 
szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia. 

17. Każdy wypadek i zagrożenie zdrowia lub życia osób należy zgłosić nauczycielowi bądź 
w sekretariacie. 

18. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i wyposażenia należy zgłosić nauczycielowi, w sekretariacie, bądź 
konserwatorowi. 

19. W czasie ewakuacji każdy uczeń po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie 
dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym: 
• spakować i zabrać rzeczy osobiste 
• zamknąć na polecenie nauczyciela wszystkie okna. 
• ustawić się w sposób uporządkowany w kierunku wyjścia z klasy. 
• na polecenie nauczyciela, bez paniki, parami udać się do wyjścia ewakuacyjnego. 
• niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np. przekazać znane mu 

informacje o kolegach przebywających poza klasą (np. w toalecie), 
• zgłaszać natychmiast przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp. 
• nie oddalać się samowolnie z miejsca zbiórki. 

 
 


