
Kościerzyce, 2005-09-12 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2005 
DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOŚCIERZYCACH 

dotyczące bezpieczeństwa uczniów 
 

 Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach są zobowiązani 
do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznego pobytu                

w szkole oraz w drodze do szkoły i ze szkoły. 
 

1. W szkole nie istnieje pojęcie „czas wolny”. Zawsze w godzinach od 8
05

 do 14
40

 

są organizowane dla uczniów zajęcia: lekcyjne, świetlicowe, pozalekcyjne czy 
kółka zainteresowań, pod opieką nauczyciela. 

 

2. W czasie przerw między lekcjami zabrania się opuszczania szkoły i jej terenu 

aż do zakończenia zajęć i odjazdu autobusów szkolnych (dotyczy uczniów 
dojeżdżających). 

 

3. Uczniowie dojeżdżający mogą nie korzystać z autobusów szkolnych tylko za 
pisemną zgodą rodzica zamieszczoną w tzw. indeksie gimnazjalisty. 

 

4. Z urządzeń sportowych na boisku szkolnym można korzystać tylko pod 
nadzorem nauczyciela i zgodnie z regulaminem boisk. 

 

5. Każdy uczeń naszego gimnazjum powinien precyzyjnie zapoznać się                        

z regulaminami: pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, siłowni, 
świetlicy, stołówki, szatni, dowozów szkolnych. 

 

6. Podczas poruszania się po drogach publicznych oraz wsiadania i wysiadania             
z autobusu należy zachować bezpieczeństwo pozostając w zgodzie z zasadami 

i przepisami o ruchu drogowym oraz instrukcjami nauczyciela. 
 

7. Na autobusy szkolne można oczekiwać tylko na terenie gimnazjum, który jest 

wyznaczony ogrodzeniem. 
 

8. Po zakończonych zajęciach, jeżeli do odjazdu autobusu pozostaje co najmniej 
jedna godzina lekcyjna należy udać się na zajęcia świetlicowe. 

 

9. Na korytarzach szkolnych, w izbach klasowych, toaletach oraz na podwórku 
szkolnym należy zachowywać się spokojnie i bezpiecznie, słuchając uwag 

nauczycieli i uczniów pełniących dyżur. 
 

10. Po zakończonych zajęciach należy pamiętać o zgaszeniu świateł, zamknięciu 
okien, umyciu tablicy i dopilnowaniu porządku. 

 

11. Dbałość o estetyczny wygląd szkoły, jej pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia 
oraz obejścia i boisk sportowych jest podstawowym warunkiem istnienia 

szkoły bezpiecznej dla ucznia. 
 

Wszelkie zauważone nieprawidłowości stanowiące choćby minimalne zagrożenie 

bezpieczeństwa muszą być natychmiast zgłaszane nauczycielowi dyżurnemu lub 
innemu pracownikowi gimnazjum.   

 

mgr Roman Czechowski 

 


