
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA 
 

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum w Resku Dyrekcja  

i Rada Pedagogiczna Szkoły podaje następujące zasady zachowania się uczniów i zobowiązuje  

ich do ścisłego przestrzegania. 

 

I. Zachowanie się uczniów w czasie przerw przed lekcjami i po lekcjach. 

 

1) Uczniowie wchodzą do budynku oraz wychodzą głównym wejściem.  

2)  Po wejściu do szkoły uczniowie pozostawiają w szatni kurtki i płaszcze. 

3) Miejscem spędzania przerw jest głównie forum szkolne i taras, a w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych plac rekreacyjny. W czasie przerw uczniowie nie przebywają przed 

budynkiem szkoły i na ulicy oraz na schodach i półpiętrach, jak również w sali lekcyjnej bez 

opieki nauczyciela. 

4) Po dzwonku na lekcje uczniowie gromadzą się przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia. 

5) Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej na polecenie nauczyciela, który ma z nimi zajęcia. 

6) Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz biegania i krzyku w budynku szkoły. 

7) Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 

8) Uczniowie zobowiązani są zastosować się do uwag dyżurnego szkolnego, nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

9) W czasie trwania lekcji nie wolno przebywać na korytarzach i klatkach schodowych. 

Uczniowie oczekujący na następne lekcje przebywają na forum szkolnym pod opieką 

nauczyciela świetlicy. 

10) Zabawy śniegiem mogą odbywać się tylko w rejonie boisk szkolnych pod kierunkiem 

nauczyciela w-f. Zabrania się rzucania śnieżkami w rejonie wejść do budynku szkolnego. 

 

II. Zachowanie się uczniów w drodze do szkoły lub do domu po zakończonych lekcjach. 

 

1) Uczniowie dojeżdżający oczekują na autobus w budynku na forum szkolnym  

i w świetlicy. Wychodzą z budynku, gdy podjedzie autobus. Zachowują ostrożność podczas 

wsiadania i wysiadania z autobusu dbając o porządek i odpowiednie zachowanie się  

w autobusie. 

2) W drodze do szkoły lub ze szkoły wszyscy uczniowie stosują się do obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego. 

3) Szczególną ostrożność należy zachować przy przejściach na drugą stronę jezdni-

przechodzimy przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, gdy nie nadjeżdża żaden pojazd. 

 

III. Przechodzenie uczniów na zajęcia poza teren szkoły. 

 

1) Uczniowie oczekują na nauczyciela na forum i przechodzą pod jego opieką na zajęcia poza 

teren szkoły. 

2) Powrót uczniów odbywa się również pod opieką nauczyciela. 

 

We wszystkich innych przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem każdy uczeń 

zobowiązany jest do kulturalnego godnego zachowania się. 

Uczniowie nie przestrzegający powyższego regulaminu będą podlegać karze zgodnie  

ze Statutem Szkoły. 

 

 

Resko, dnia 04 września 2012r.                                                        


