Rozdział VIII: Bezpieczeństwo
§ 50.
1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub zajęć
zorganizowanych przez szkołę.
2. Teren szkoły objęty jest nadzorem środków technicznych umożliwiających
rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
3. Dyrektor szkoły w sposób czytelny i widoczny oznacza pomieszczenia i teren
monitorowany.
4. Szczegółowe przepisy dotyczące wykorzystywania monitoringu w szkole reguluje
art.108a ustawy Prawo oświatowe.
5. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły, uczniowie oraz
osoby zaproszone przez Dyrektora lub innych pracowników szkoły.
6. Uczniów szkoły obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania szkoły w trakcie
zajęć szkolnych.
7. Podczas przerw śródlekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury, zgodnie z planem
dyżurów nauczycielskich ustalonym przez dyrektora szkoły.
8. W pierwszym tygodniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje
uczniów z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych
należy przypominać podczas całego roku szkolnego, zwłaszcza przy okazji
wycieczek, ferii itp.
9. Zasady bezpiecznego zachowania w salach: gimnastycznej, języków obcych,
komputerowej, biologicznej i chemicznej określają wewnętrzne regulaminy tych
pracowni przedstawione uczniom na początkowych zajęciach.
10. Wyjścia poza szkołę, wyjazdy na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi
regulaminami.
11.Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy
w lekcjach w zespole klasowym wskazanym przez Dyrektora Szkoły.
12. Zasady postępowania w przypadkach nagłych zachorowań, wypadków oraz
zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy określa Dyrektor Szkoły
13. W zakresie ochrony zdrowia podczas zajęć szkolnych uczniowie są objęci
okresową opieką pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka udziela doraźnej pomocy
medycznej, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych nawiązuje kontakt z
pogotowiem i rodzicami ucznia.
14. W czasie nieobecności pielęgniarki jej zadania przejmują nauczyciele szkoły.
15. Sekretariat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pracownie chemiczna
i biologiczna wyposażone się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do
udzielania pierwszej pomocy.
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16. Rejestr wypadków uczniów na terenie szkoły i poza nią oraz rejestr wypadków
pracowników szkoły na terenie szkoły prowadzony jest w zeszycie wypadkowości
przez Społecznego Inspektora Pracy.
17. Dyrektor szkoły zapewnia obsługę w zakresie BHP, zatrudniając zewnętrzną
firmę specjalistyczną.
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