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Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy uczniów Szkoły  
Podstawowej nr 5 w Chojnicach 

 
I. Obowiązki ucznia podczas zajęć lekcyjnych  

1. Uczeń wchodzi do sali lekcyjnej na wyraźne polecenie nauczyciela.  

2. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi wszelkie usterki zauważone  

na terenie szkoły.  

3. Uczeń ma obowiązek stosowania się do poleceń nauczyciela i przestrzegania 

ustalonych zasad.  

4. Uczeń zgłasza swoją niedyspozycję nauczycielowi.  

5. Uczeń dba o porządek w miejscu pracy podczas trwania lekcji i po jej 

zakończeniu.  

6. Ucznia obowiązuje zakaz otwierania okien.  

7. Uczeń, który zauważył wypadek powinien natychmiast zgłosić  

go nauczycielowi lub innej osobie dorosłej. 

II. Obowiązki ucznia przed rozpoczęciem lekcji i podczas przerw między 

lekcjami 

1. Do szkoły uczeń przychodzi nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami. Tylko 

wtedy zapewnia mu się opiekę nauczyciela w rejonach pełnienia dyżurów.  

Na niektóre lekcje uczniowie przychodzą 5 minut przed rozpoczęciem 

(zgodnie z obowiązującym planem). Opieka w czasie przerw 5 minutowych 

jest sprawowana na korytarzach.  

2. Przed lekcjami oraz w czasie długich przerw uczniowie przebywają na boisku 

szkolnym. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uczniowie pozostają na korytarzu przed salą lekcyjną.  

3. W czasie zimy uczeń porusza się po wyznaczonych ścieżkach.    

4. Uczniowie zostawiają odzież zewnętrzną w szatni, w wyznaczonym miejscu.  
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5. Przerwę pięciominutową uczeń spędza na korytarzu przy sali, w której będzie 

miał lekcję.  

6. Po schodach uczniowie wchodzą i schodzą pojedynczo, prawą stroną.  

7. Na terenie szkoły zabrania się:  

a) biegania po korytarzach, 

b) przebywania w czasie przerwy na schodach oraz w innych miejscach  

nieprzeznaczonych dla uczniów, 

c) siadania na podłogach, schodach, parapetach okiennych i zjeżdżania       

po poręczach, 

d) przebywania w toaletach w celach innych niż załatwianie potrzeb 

fizjologicznych i higienicznych, 

e) organizowania i uczestniczenia w niebezpiecznych zabawach, 

f) robienia ślizgawek i rzucania się śnieżkami na boisku szkolnym,  

h) chodzenia po krzesełkach na widowni przy sali gimnastycznej, 

i) przebywania na boisku sportowym.  

8. Zabrania się uczniom przebywania na terenie szkoły po zakończeniu przez  

nich lekcji i zajęć dodatkowych.  
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III Powinności uczniów podczas wycieczki szkolnej  

1. Uczeń dostarcza zgodę rodziców na wyjazd.  

2. Uczeń ma obowiązek znać program oraz regulamin wycieczki.  

3. Przez cały czas trwania wycieczki uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminu wycieczki.  

4. W trakcie podróży uczeń zajmuje w autokarze, przydzielone na cały czas 

podróży, miejsce oraz jest odpowiedzialny za czystość i ewentualne 

zniszczenia.  

5. O wszelkiej niedyspozycji uczeń jest zobowiązany poinformować swojego 

opiekuna lub kierownika wycieczki.  

6. Podczas trwania wycieczki uczeń nie oddala się samowolnie od grupy.  

7. Uczeń, który zauważył wypadek, powinien natychmiast zgłosić  

go nauczycielowi lub innej osobie dorosłej.  

8. Uczeń ponosi odpowiedzialność za zabrane ze sobą przedmioty - odpowiada  

za sprzęt, który zabrał z domu m.in. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, 

kamerę, odtwarzacz CD i mp3, mp4 itp. 

 


