REGULAMIN SZATNI
1. Opiekę nad szatnią sprawuje pracownik szkoły wyznaczony przez Dyrektora
szkoły.
2. W czasie przerw w pomieszczeniu szatni pełnione są dyżury przez
wyznaczonych nauczycieli.
3. Uczniowie przebywają w szatni pod nadzorem pracownika pełniącego dyżur.
4. Uczniowie mają obowiązek pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej i
obuwia zmiennego.
5. W celu zabezpieczenia pozostawionej w szatni odzieży i obuwia, szatnia jest
zamykana.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni dokumenty i
wartościowe rzeczy.
7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w
szatni, zachowania spokoju i podporządkowania się poleceniom opiekuna
szatni.
8. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w szatni.
Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 17

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 18
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 19
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 21
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 22
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

PRZEPISY BHP DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ĆWICZEŃ
1. Wszystkie substancje znajdujące się w pracowni biologicznej należy traktować
jako mniej lub bardziej trujące.
2. Przy wszelkich pracach należy zachować ostrożność, szczególnie przy pracy z
substancjami żrącymi.
3. W razie wypadku sytuację należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
4. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 23
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

PRZEPISY

BHP

DOTYCZĄCE

WYKONYWANIA

ĆWICZEŃ

CHEMICZNYCH
1. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać zbędnych rozmów. W razie
konieczności można porozumiewać się szeptem.
2. Ćwiczenia należy wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, aby nie
narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych.
3. Nie należy przeprowadzać żadnych ćwiczeń bez zezwolenia nauczyciela.
4. Miejsce pracy musi być zawsze czyste.
5. Pobrane odczynniki, szkło i narzędzia muszą być po wykonaniu ćwiczeń
odniesione na właściwe miejsce. Szkło należy umyć.
6. Należy zgłosić nauczycielowi każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu.
7. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać ani wynosić do domu.
8. Nie

należy

otwierać

kilku

odczynników

jednocześnie.

Naczynie

z

odczynnikiem zaraz po pobraniu substancji zamyka się właściwym korkiem.
9. Nie wolno wyrzucać resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do
przeznaczonych do tego celu pojemników.
10. W razie niebezpiecznego wypadku należy zgłosić się do nauczyciela i podać
okoliczności

zajścia.

Nie

wolno

samodzielnie

podejmować

środków

zaradczych.
11. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 27
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 31
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza :
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 32
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego do
ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać wyłącznie
w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych bez
zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi pracowni
i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 33
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 35
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego do
ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać wyłącznie
w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych bez
zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi pracowni
i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 36
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego do
ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać wyłącznie
w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych bez
zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi pracowni
i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN PRACOWNI NR 37
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
3. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie mienia powierzonego
do ich dyspozycji w pracowni.
4. Z komputera, projektora i zestawu DVD uczniowie mogą korzystać
wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
6. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych
bez zgody nauczyciela.
7. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi
pracowni i kierownikowi gospodarczemu.
8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni.
9. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19
w pracowni. Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i
pracownicy szkoły.
2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogu
tradycyjnym.
3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie
karty bibliotecznej nauczyciela.
6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczycielabibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy
lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z
księgozbioru bibliotecznego.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do
niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez
nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w
prawach korzystania z biblioteki.
11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma
obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

REGULAMIN CZYTELNI
1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy XXVIIILO.
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela
bibliotekarza.
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. Wszystkich przebywających w czytelni obowiązuje zachowanie porządku i
czystości oraz dbałość o sprzęt.
8. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie powierzonego do ich
dyspozycji w pracowni mienia.
9. Zabrania się instalowania własnych programów oraz zapisywania na dysku
filmów i innych dokumentów.
10. Zabrania się uczniom wykonywania jakichkolwiek podłączeń technicznych bez
zgody nauczyciela.
11. Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi, opiekunowi pracowni
i kierownikowi gospodarczemu.
12. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w czytelni.
13. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I PRACA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
Biblioteka

szkolna

w

okresie

pandemii

COVID-19

funkcjonuje

na

podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:
1. minimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie
wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.
Obowiązki czytelników:
1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować
jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w bibliotece
maksymalnie mogą przebywać 2 osoby:
- osoba wypożyczająca, którą obsługuje bibliotekarz;
- osoba oczekująca, która czeka na swoją kolej w pierwszym pomieszczeniu
biblioteki. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece,
powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
Obowiązki bibliotekarzy:
1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani
do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub
zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.

2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu,
odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie
z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1 września 2020 r.).
3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki
pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem
ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy
dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i
sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.
5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest
zachowanie kwarantanny na

10 dni i wyłączenie z

użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ, SALI FITNESS, SIŁOWNI
1. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych
dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego
zajęcia.
2. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego
regulaminu, a także poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego lub administratora obiektu (dyrektora szkoły).
3. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do
zdjęcia przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego
uszkodzenia ciała (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne).
4. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń do ćwiczeń, odbywa się
zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, wyłącznie w jego obecności - w
sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
5. Uczeń odbywający zajęcia może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i
zgodą prowadzącego zajęcia.
6. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący
zajęcia.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem kiedy
używany jest nowy sprzęt oraz ubezpiecza ich podczas wykonywania ćwiczeń.
8. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim
doświadczeniem i wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości
ćwiczących oraz obowiązkowo wyłącza z zajęć uczniów, których zgłosili
dolegliwości zdrowotne.
9. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni i
urządzeń sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w
sposób uniemożliwiający jego użycie. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć,
jeśli nie jest zapewnione bezpieczeństwo uczniów.
10. Każdy

wypadek,

kontuzję,

skaleczenie

prowadzącemu zajęcia lub administratorowi.

należy

natychmiast

zgłosić

11. Każde

uszkodzenie

sprzętu

sportowego

należy

natychmiast

zgłosić

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub administratorowi.
12. Uczniów obowiązuje ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe.
Osoby niećwiczące przebywające na sali zobowiązane są do posiadania obuwia
zastępczego.
13. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym
porządku. W czasie pobytu osób ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia
pozostaje zamknięta.
14. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni nauczyciel prowadzący zajęcia
nie ponosi odpowiedzialności. Telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię

itp.

należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
15. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19. Należy
zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury nauczycieli są organizowane w celu zapewnienia prawidłowej opieki
i bezpieczeństwa młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych.
3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz
ład i porządek na wyznaczonej kondygnacji.
4. Dyżury

są

obowiązkowe.

Dyżur

obowiązuje

wszystkich

pracowników

pedagogicznych szkoły.
5. Nauczyciele pełnią dyżury wg opracowanego planu dyżurów.
6. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są szatnia, parter, I piętro i II
piętro.
7. Dyżur przed lekcjami nauczyciel rozpoczyna o godzinie 7.55 co oznacza, że od
tego momentu nauczyciel znajduje się już na wyznaczonym stanowisku.
8. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także
jego dyżur po zakończeniu lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny
dyżur, zgłasza to dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego członka
Rady Pedagogicznej do pełnienia dyżuru.
9. Nauczyciel powinien pełnić dyżur w sposób aktywny, tj. przeciwdziałać i
zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację, natychmiastową
i skuteczną interwencję oraz wdrażanie młodzieży do kulturalnego zachowania się
w szkole.
10. Nauczyciel dyżurujący powinien skutecznie reagować na niepożądane społecznie
zachowanie się uczniów na terenie szkoły np. zakłócenie porządku i dewastację
mienia.
11. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji.
Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie
najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy, w tym czasie
nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę
oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.

12. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).
13. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły
dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je
podjął.
14. W przypadku zauważonej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, obowiązkiem
dyżurującego nauczyciela jest skierowanie go do gabinetu lekarskiego pod opiekę
pielęgniarki lub wychowawcy.
15. O zaistniałym wypadku należy bezzwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły i
wychowawcę. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku
rodziców ucznia.
16. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły
lub osobę pełniącą funkcję inspektora bhp w szkole.
17. Harmonogram

dyżurów

nauczycielskich

jest

wywieszony

w

pokoju

nauczycielskim.
18. Dyżury nauczycieli podlegają kontroli wewnętrznej ze strony dyrektora i
wicedyrektora.
19. Nauczyciel podczas dyżuru zwraca uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu
między uczniami.
20. Nauczyciel pełni dyżur w maseczce lub przyłbicy.
21. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny zgodnie z wytycznymi
XXVIII LO opracowanych według procedur obowiązujących w czasie pandemii
oraz wytycznymi Sanepidu.

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ ( SALA NR 25)
1. W

pracowni

odbywają

się

zajęcia

wymagające

stosowania

technik

komputerowych.
2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką
nauczyciela na wyznaczonych stanowiskach.
3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni
(nauczyciel informatyki).
4. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
5. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę
inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną pociągnięci do konsekwencji
dyscyplinarnych wymienionych w Statucie Szkoły.
6. Zajęcia rozpoczynamy i kończymy na polecenie nauczyciela.
7. Nie wolno przechowywać i oglądać plików o treści sprzecznej z ogólnie
przyjętymi normami moralnymi.
8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie
niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
9. Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do
wielu użytkowników (tzw. spam).
10. Po

stwierdzeniu,

że

w

zasobach

użytkowników

znajdują

się

pliki

pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może
zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb,
odzieży wierzchniej itp.
12. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się
w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
13. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików
jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym
koncie w lokalnej sieci komputerowej.
14. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw,
przekonfigurowywania

sprzętu,

samowolne

manipulowanie

sprzętem

(przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek
centralnych itp.).
15. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi,
niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
16. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych
jest niedozwolone.
17. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi
prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Niedopuszczalne
są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów
sieci.
18. Uczniowie

mają

prawo

używać

wyłącznie

własnych

kont

w

sieci

komputerowej.
19. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów i nie
udostępniać ich innym użytkownikom sieci.
20. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym
koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz wszelkie braki.
22. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się
samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek
możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu
programem antywirusowym.

Przed przystąpieniem do pracy
1. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym
zamierza

pracować.

O

zauważonych

usterkach

należy

bezzwłocznie

poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.
2. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być
przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Dostosować stanowisko pracy do
swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

Po zakończeniu zajęć
1. Uporządkować należy swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
2. Opuszczamy salę za zgodą prowadzącego zajęcia.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
1. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie
stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy
przedlekarskiej poszkodowanemu.
2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu,
wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących
spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i
powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. Każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości (bule oczu, głowy) należy
zgłosić nauczycielowi.
4. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i procedurom
bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid – 19 w pracowni.
Należy zwłaszcza:
 zachować dystans osobisty;
 bezwzględnie zasłaniać usta przedramieniem podczas kichania, kaszlu;
 używać jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucać je do kosza po
jednorazowym użyciu;
 nie wymieniać się i nie pożyczać sobie przyborów szkolnych, przedmiotów
osobistych itp.
REGULAMIN WYCIECZKI
1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika

wycieczki, opiekunów lub przewodników,

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.
2. Uczestnicy wycieczki:
a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
c) bezwzględnie

przestrzegają

zakazu

picia

alkoholu,

palenia

papierosów, zażywania środków odurzających,
d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
f) przestrzegają godzin ciszy nocnej,
g) w miejscach

noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam

regulaminem.
3. Wobec

uczestników,

bezpieczeństwa,

będą

którzy

nie

wyciągnięte

zastosują

się

konsekwencje

do

regulaminu i zasad

zgodnie

z

zasadami

oceniania zachowania w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha
Bednarskiego.
4. W przypadku

naruszenia

przez

ucznia

punktu 2c

będą zawiadomieni

jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.
5. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr
6, poz. 69 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8
listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516
ze zm.).

7. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na

liście obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem
wycieczki.
Z regulaminem wycieczek powinni być zapoznani rodzice/opiekunowie podczas
zebrań z wychowawcą.

Załącznik nr 1
Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki
1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom,
nakazom i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.
2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy,
opaski lub kamizelki.
3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku
grupy idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i
najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu,
zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.
4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy.
Kolumny poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są
oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na
poruszające się po drodze pojazdy.
5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.
6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po
chodnikach, również zwartą grupą.
7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego
przeznaczonych (pasy dla pieszych).

Załącznik nr 2
Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji

Jazda autokarem
1. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność
zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.
2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.
3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.
4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru
przy drzwiach.
5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach,
nie wstając z nich podczas jazdy.
6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy
drzwiach ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na
jezdnię.
7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają
porządek.
8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt
z uczestników nie pozostał w autokarze.
9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki
sprawdza listę obecności.
Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem
1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda
pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do
pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci
i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.
3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.
4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i
wychylać się, należy zachować ład i porządek.
5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia
uczniów na peronie.
6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników
tam nie pozostał.
7. Uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się przepisom i
procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w okresie pandemii Covid –
19.

