SZKOLNA INSTRUKCJA BHP
ZADANIA NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I
MŁODZIEŻY W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ I PRZERW W OBIEKCIE
SZKOLNYM
1. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.
2. Każdy nauczyciel musi kontrolować obecność uczniów na każdej lekcji, oraz reagować
na nagłe "zniknięcie" ucznia ze szkoły.
3. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (przyroda, technika) każdy prowadzący
zajęcia musi dbać szczególnie o :
- zabezpieczenie maszyn i urządzeń;
- uniemożliwienie uczniom dostępu do środków trujących;
- kontrolowanie urządzeń ppoż.. w pracowni;
- opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa,
oraz każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.
4. W sali gimnastycznej i na boiskach nauczyciel powinien : sprawdzić sprawność sprzętu
sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć
i zdyscyplinowanie uczniów. Nauczyciel musi dostosować wymagania i formy zajęć
do możliwości fizycznych uczniów. Podczas zajęć na przyrządzie uczniowie muszą być
asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności
nauczyciela) kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu do skoczni wzwyż.
5. W czasie przerw między lekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom. Dyżur musi być pełniony aktywnie.
6. W razie zmiany terminów rozkładu lekcji dla kl. I-III wychowawca lub wyznaczony nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie rodziców uczniów przez wpisanie informacji do dzienniczków uczniowskich.

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI PO ZAISTNIENIU WYPADKU
UCZNIOWSKIEGO
Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy,
każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem natychmiast wykonuje następujące czynności:
- doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego, a gdy to jest niemożliwe
wzywa lekarza lub pielęgniarkę, zawiadamiając zaraz potem dyrektora lub wicedyrektora,
- jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą - prosi o nadzór nad swoją klasą
nauczyciela uczącego w najbliższej sali,
- jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi), który bierze dalszą odpowiedzialność za udzielenie
pomocy,
- jeśli wypadek był spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń - miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania
oględzin lub szkicu,
- jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (np. na dyskotece) gdy nie
ma dyrektora (wicedyrektora) nauczyciel sam decyduje o postępowaniu.
W trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia rodziców

ucznia oraz dyrektora,
- jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje Kierownik i odpowiada za nie.

BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH I IMPREZACH SZKOLNYCH
1. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi:
- 1 opiekun na 30 osób przy wyjściu poza teren szkoły w obrębie miasta. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona
w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
- 1 opiekun na 15 uczniów przy wyjeździe z uczniami poza Lubań.
- l opiekun na 10 uczniów przy wycieczkach turystyki kwalifikowanej (jeżeli
przepisy szczególne nie określają inaczej).
- grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób.
2. Na udział ucznia w wycieczce poza Lubań kierownik musi uzyskać zgodę rodziców.
3. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku
do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
4. Kierownik wycieczki jest zobowiązany sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu
do punktu docelowego.
5. Podczas wycieczki do lasu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ppoż..
i możliwość zgubienia się uczestników.
6. Kąpiel jest możliwa tylko w grupach do 15 osób wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych
i z ratownikiem.
7. Nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku burzy, śnieżycy, gołoledzi.
8. Każda wycieczka lub wyjście poza teren szkoły musi być zgłoszona i wpisana do książki
wycieczek. Wycieczki poza Lubań wymagają wypełnienia "karty wycieczki".
9. Kierownikiem lub opiekunem na wycieczce może być każdy nauczyciel szkoły. Dodatkowym opiekunem na wycieczkach może być, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, inna
osoba pełnoletnia.

ZADANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU POŻARU I AKCJI
EWAKUACYJNEJ
1. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel właśnie prowadzi lekcję,
wykonuje on natychmiast następujące czynności:
- stara się ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi,
- jednocześnie nakazuje wszystkim uczniom opuszczenie pomieszczenia
i zaalarmowania dyrekcji szkoły,
- pod żadnym pozorem nie otwiera okien,
- jeśli nie ma dyrekcji szkoły, a pożar nie udaje się ugasić środkami podręcznymi, niezwłocznie poleca np. woźnej zaalarmowanie Straży Pożarnej ( tel. 998 ), a sam
wyprowadza uczniów z gmachu szkoły w bezpieczne miejsce.
2. Ustala się następujące szkolne sygnały alarmowe :
- przerywany sygnał dzwonka szkolnego,
- komunikat przekazany przez gońca.
3. Jeśli w szkole zostanie ogłoszona poprzez sygnały alarmowe akcja ewakuacyjna nauczyciel
bezzwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im poruszać się w jednym lub dwóch rzędach i trzymać się za ręce. Sam idzie na czele rzędu trzymając

pierwsze dziecko za rękę. Trzymanie się dzieci za ręce jest bardzo ważne w przypadku
zadymienia dróg ewakuacji. Nauczyciel musi zabrać z sobą dziennik lekcyjny klasy w której
uczył i po wyprowadzeniu uczniów w bezpieczne miejsce sprawdzić obecność. W przypadku
stwierdzenia nieobecności ucznia, który był na lekcji, natychmiast zawiadomić o tym fakcie
dyrektora lub kierownika ewakuacji.

