Zasady BHP dla uczniów
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im K. J. Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej
Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole.
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Uczniowie 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).
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania zajęć
lekcyjnych.
Obowiązkiem ucznia jest poinformowanie nauczyciela o ewentualnych zagrożeniach, jeśli
takie zauważył w sali lekcyjnej lub w innych pomieszczeniach szkolnych (np. wyrwane
gniazda wtykowe).
Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń
nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
Uczeń,
który
chce
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).
W przypadku złego samopoczucia na zajęciach lekcyjnych, uczeń zgłasza ten fakt do
wychowawcy lub wicedyrektora.
Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących
się w sali, otwierać szafek, szuflad.
Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach w sali lekcyjnej.
Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:
 pozostawienia swojego miejsca w czystości,
 rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
Na przerwach międzylekcyjnych zabronione jest bieganie, siadanie na poręcze schodów
i parapetach.
Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania:
 zakazu otwierania okien na korytarzach,
 zakazu PALENIA PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY,
 obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,
 obowiązku utrzymywania czystości na korytarzach oraz dbania o mienie szkolne.

14.Każdy uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w próbnej ewakuacji i wykonywania podczas
jej trwania wszystkich poleceń nauczycieli .
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