Zarządzenie Nr SM.021.1.24.2020
Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie:
wprowadzenia regulaminu bezpiecznego przebywania uczniów na terenie
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. oraz Statutu Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Dobrej zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania regulamin bezpiecznego przebywania uczniów na terenie Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Dobrej
§2
Regulamin, o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3
1. Z regulaminem powinni zaznajomić się wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Szkoły.
2. Nauczyciele przedmiotu głównego są zobowiązani zapoznać z regulaminem swoich uczniów i ich
rodziców.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarz. dyr. Nr 021.1.24.2020
z dnia 03.11.2020

REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBREJ

Podstawa Prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
2. Statut Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej
§1
Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole a także na zajęciach organizowanych
poza Szkołą.
§2
Nie wolno do Szkoły wnosić materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych i innych mogących stwarzać
zagrożenie zdrowia lub życia lub uszkodzenia mienia Szkoły.
§3
Zabrania się uczniom zachowania mogącego narazić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia własnego
lub rówieśników.
§4
Uczeń biorąc klucz do klasy w celu ćwiczenia, wpisuje do Zeszytu wydawania kluczy godzinę pobrania, numer
klasy oraz imię i nazwisko. Po opuszczeniu klasy wpisuje godzinę oraz zdaje klucze. Uczeń korzystają z sal
do ćwiczenia wyłącznie za zgodą rodzica/prawnego opiekuna a za jego bezpieczeństwo w danym momencie
odpowiada pracownik wydający uczniowi klucze.
§5
Każdy uczeń wchodzący do Szkoły zdejmuje odzież wierzchnią w szatni oraz zmienia obuwie.
§6
Uczniów obowiązuje w Szkole obuwie zamienne.
§7
W Szkole obowiązuje zakaz przebywania osób „nieznanych”. Osoba, która nie jest rozpoznawana przez
pracowników Szkoły powinna na jego prośbę wylegitymować się oraz podać cel przebywania na terenie
Szkoły.
§8
W pokoju nauczycielskim znajduje się apteczka.
§9
Za bezpieczeństwo ucznia podczas lekcji zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć odpowiada
nauczyciel prowadzący dane zajęcia; w przypadku zastępstw, odpowiada nauczyciel zastępujący, a w
przypadku zajęć odbywających się w innym terminie za zgodą dyrektora Szkoły, nauczyciel prowadzący dane
zajęcia i sprawujący opiekę nad uczniem lub grupą uczniów.

2

§ 10
Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni powinni wykazywać zainteresowanie uczniami
przebywającymi w przestrzeni szkolnej poza odbywającymi się dla nich zajęciami oraz zgłaszać nauczycielom
prowadzącym lub dyrektorowi Szkoły niewłaściwe ich zachowania.
§ 11
Na korytarzach uczniowie powinni zachowywać ciszę, a nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
Szkoły są zobowiązani do reagowania na głośne i niestosowne zachowanie.
§ 12
W razie wypadku ucznia nauczyciel, pracownik szkoły, woźna szkoły musi udzielić niezbędnej pomocy i
zgłosić jak najszybciej ten fakt dyrektorowi Szkoły, w razie jego nieobecności - osobie do tego celu
wyznaczonej a także w razie potrzeby dzwonić po pogotowie ratunkowe pod numer 112 oraz powiadomić o
zaistniałej sytuacji rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 13
Nauczyciel nie może zwolnić ucznia z zajęć na jego prośbę bez pisemnej lub telefonicznej prośby rodzica
§ 14
Nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć i nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo
w przypadku otrzymania pisemnej lub telefonicznej prośby rodzica w sprawie zwolnienia z danych zajęć.
§ 15
Sale lekcyjne, w których aktualnie nie odbywają się zajęcia nie mogą być otwarte. Nauczyciel lub uczeń
wychodząc z sali zamyka ją na klucz.
§ 16
Uczniom nie wolno dotykać gaśnic przeciwpożarowych.
§ 17
Uczniom nie wolno zaśmiecać przestrzeni szkolnej.
§ 18
Uczniowie nie mogą niszczyć żadnej rzeczy w Szkole
§ 19
Nieumyślnie zniszczona własność szkolna przez ucznia może nie skutkować zastosowania wobec niego kary,
lecz powinna zostać odkupiona przez rodzica/prawnego opiekuna.
§ 20
Uczniowie zobowiązani są kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Szkoły, innych
rodziców oraz do swoich rówieśników.
§ 21
W szkole obowiązuje zakaz stosowania wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej a także czynności
prowadzących do poniżania godności człowieka.
§ 22
Uczniowie powinni dbać o higienę osobistą w szczególności dotyczy to higieny rąk przed lekcją instrumentu.
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§ 23
Pracownicy Szkoły nie ewidencjonują wejść i wyjść uczniów na teren obiektu. Szkoła realizuje zajęcia w
czasie popołudniowym pozbawionym systemu: przerwa – lekcja – przerwa. Przerwy między zajęciami są
czasem wolnym ucznia i za ich zagospodarowanie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
§ 24
Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do znajomości planu lekcji dziecka i właściwego
zagospodarowania czasu pomiędzy lub poza lekcjami w Szkole Muzycznej.
§ 25
Niestosowanie się do powyższego Regulaminu spowoduje poddanie ucznia karze upomnienia, nagany z
ostrzeżeniem lub wydaleniem ucznia ze Szkoły.

4

