Zarządzenie nr 15/2017
z 20 czerwca 2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów
w czasie remontu
Na podstawie:
–
–

–

art. 237 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),
Rozporządzenia Ministra Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

W związku z rozpoczynającym się od 26.06.2017r. do 31.08.2018 r. remontem budynku
szkoły w Ryczowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie na okres
wakacyjny, zarządza, co następuje:
§1
1. W czasie przerwy wakacyjnej zabrania się uczniom oraz osobom postronnym wchodzenia
na teren szkoły i korzystania z obiektów sportowych.
2. Pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym przebywania w pomieszczeniach
objętych pracami remontowymi i wokół szkoły, gdzie trwają prace zewnętrzne.
3. Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu do zachowania
szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły i wokół budynku.
4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przebywania tylko w pomieszczeniach
dopuszczonych do użytku, niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne z zasadami
bhp. Zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na jej terenie i poza nią.
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są uzgodnić z dyrektorem szkoły, zastępcą oraz
koordynatorem ds. bezpieczeństwa zakres prac jakie mogą wykonywać w czasie remontu.
§2
1.Zobowiązuje się wychowawców klas, wychowawcę świetlicy do przeprowadzenia z
uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego
remontu i odnotowania tego faktu w dzienniku.
2. Nakazuje się rzetelne pełnienie dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli i pracowników

obsługi zgodnie z regulaminem dyżurów.
3. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły i na dziedzińcu szkolnym tylko
pod opieką nauczycieli. Zabrania się korzystania z trawiastego boiska szkolnego.
4. Zobowiązuje się nauczycieli do punktualnego rozpoczynania lekcji i egzekwowania
punktualności od uczniów. Nie dopuszcza się pozostawiania uczniów bez opieki nauczyciela,
zgodnie z aktualnym planem i przydziałem dodatkowych zajęć, dyżurów oraz
organizowanych wycieczek, imprez i uroczystości. O wszelkich zmianach w planie, tj.
zastępstwach informuje uczniów wychowawca lub nauczyciel przedmiotu.
5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi
zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, jego
zastępcy.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zadbać o sprawność sprzętu sportowego,
bezpieczeństwo poruszania się na sali gimnastycznej, zwrócić uwagę na wystające elementy
i mocowania sprzętu sportowego.
7. W celu poprawy komunikacji, bezpieczeństwa i higieny, wprowadza się zasadę
odprowadzania przez nauczycieli uczniów klas I-III po ostatniej lekcji.
8. W szkole obowiązuje ład i porządek. Korytarze, schody, drzwi nie mogą być zastawione
przez plecaki, meble szkolne, kartony, sprzęt i narzędzia używane w trakcie remontu szkoły.
Każdy, kto zauważy uchybienia w tym zakresie, zobowiązany jest natychmiast powiadomić
o tym dyrektora szkoły lub zastępcę.
9. Miejsca niebezpieczne w budynku, w których może dojść do kolizji, upadku
i do których mają dostęp uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby korzystające
z pomieszczeń budynku, znakuje się taśmą z ukośnymi pasami czarno-żółtymi.
10. Zabrania się uczniom, pracownikom oraz innym osobom postronnym do przebywania w
miejscach odgrodzonych, objętych remontem.
11. Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola i szkoły zobowiązuje
się do poruszania się wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
12. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przekazania informacji uczniom, rodzicom
przed zakończeniem roku szkolnego i przypomnienia przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczniów na ternie szkoły i wokół
niej poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania do czasu zakończenia remontu szkoły.
Dyrektor ZSP w Ryczowie
Dorota Fryc-Piętak

