
 
                                                                                                                                                                     

              REGULAMIN  BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW  

                                           W    SZKOLE 

                LICEUM OGÓLNOKSZTŁCĄCE im. T. KOŚCIUSZKI  

                   STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAGO 

                                      w    BIELSKU-BIAŁEJ 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas przebywania w szkole 
jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i 
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

Formami zapewnienia bezpieczeństwa są dyżury nauczycieli oraz inne 
działania o charakterze profilaktycznym i doraźnym mające na celu 
tworzenie w szkole atmosfery optymalnej dla właściwego rozwoju 
ucznia.                                       
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                                        OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

 

1. Znajomość podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej 
pracy każdego nauczyciela. 

2. Obowiązki nauczyciela w klasie; 
a. nauczyciel ma obowiązek po wejściu do sali sprawdzić ,czy warunki do 

prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu , 
b. jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, 

nauczyciel ma obowiązek zgłosić zaistniałą sytuację dyrektorowi 
szkoły, 

c. podczas trwania zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez 
żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi z sali 
obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za 
uczniów, 

d. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 
e. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia należy  skierować go w 

towarzystwie drugiej osoby do dyżurującego dyrektora, 
f. dbanie o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej 

zakończeniu, 
g. po zakończonej lekcji w związku z procedurami sanitarnymi nauczyciel 

pozostawia uczniów w sali lekcyjnej , pozostaje w czasie przerwy w 
klasie , jeżeli jest to niemożliwe, wypuszcza uczniów na korytarz 
zamykając salę. 
 
NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA USTALONYCH 
GODZIN ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ 
DO RESPEKTOWANIA PRAWA UCZNIÓW DO PEŁNYCH PRZERW 
MIĘDZYLEKCYJNYCH. 
 
 
 
 



3. Obowiązki nauczyciela podczas przerw między lekcjami; 
a. nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed zajęciami, w 

czasie przerw lekcyjnych oraz po zajęciach według ustalonego przez 
dyrekcję rozkładu, 

b. nauczyciele mają obowiązek punktualnego rozpoczynania dyżuru i 
ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi, 

c. aktywne pełnienie dyżuru-reagowanie na wszelkie przejawy 
zachowań odbiegających od przyjętych norm, w szczególności na 
niebezpieczne zachowania, zagrażające bezpieczeństwu uczniów, 

d. dbanie by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali urządzenia 
szkolne, 

e. egzekwowanie by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas 
przerw.                  

Miejscami pełnienia dyżurów są; 

    -  klub/pomieszczenie socjalne w piwnicy/ 

    -  parter/korytarz, schody, półpiętro/ 

    -  I piętro/korytarz, miejsce spożywania posiłków/    

    -  tz.- teren zewnętrzy / Nowe Miasto/                        

Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo 
zgodnie z harmonogramem zastępstw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                   OBOWIAZKI  UCZNIÓW        
                 Liceum Ogólnokształcącego    
             im. T. Kościuszki  w Bielsku-Białej                                                                          
 

  1.Uczniowie przebywają na terenie szkoły w czasie obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz innych organizowanych przez szkołę. 

2. Uczniowie Liceum podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw 
międzylekcyjnych mają zakaz opuszczania terenu szkoły. Wyjątkiem są zajęcia 
dydaktyczne w terenie tj.; wf, pw, pp prowadzone pod opieką nauczyciela. 

3.Uczniowie zwalniani są z zajęć zgodnie z zasadami zawartymi w statucie 
szkoły- każde zwolnienie musi być odnotowane w zeszycie zwolnień 
/sekretariat szkoły/. 

4. Samowolne opuszczenie budynku szkolnego przez ucznia traktowane jest 
jako ucieczka ze szkoły- uczeń ponosi  pełną odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo , ponosi również konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły.                   

5.W czasie przerw uczniowie zachowują się w sposób bezpieczny dla siebie i 
innych. 

6.Uczniowie bezwzględnie stosują się do uwag i poleceń nauczycieli 
dyżurujących . 

7.Podczas przerw uczniowie zachowują się kulturalnie, stosują ogólnie przyjęte 
normy i wzorce zachowania. 

8.Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły. 

9.Przedmioty wartościowe /telefony, inne urządzenia itp./uczniowie przynoszą 
do szkoły na własną odpowiedzialność. 



10.Z telefonów komórkowych, słuchawek i innych nośników uczniowie mogą 
korzystać podczas przerw . Obowiązuje całkowity zakaz używania w/w urządzeń 
na zajęciach dydaktycznych. 

11.W wypadku naruszenia zasad zawartych w regulaminie uczeń ponosi 
konsekwencje wynikające ze statutu szkoły rozdział-Uczniowie;Kary i Nagrody. 

 

Uczniowie zobowiązani są do reagowania na wszelkie przejawy aspołecznych 
zachowań w środowisku uczniowskim, w tym przede wszystkim na agresywne 
zachowania kolegów/koleżanek, używanie przemocy, wyłudzanie,  kradzieże. 

O zaistniałych zdarzeniach należy bezzwłocznie informować nauczyciela 
dyżurującego, wychowawcę, dyrekcję szkoły. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


