Regulamin BHP
Polskiej Sobotniej Szkoły w Rugby
Im. Ireny Sendlerowej

1. Polska Sobotnia Szkoła w Rugby sprawuje opiekę nad dziećmi,
dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego
możliwości rozwojowych oraz zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad
dziećmi w czasie ich pobytu w szkole.
2. Szkoła zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno
pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci,
jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków
jest priorytetem wszelkich działań szkoły.
4. Zajęcia i zabawy odbywają się w salach szkolnych, ze sprzętem
dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą opieką
nauczyciela.
5. Uczniowie są objęci stałym dozorem i opieką, nie mogą być
pozostawione w sali bez opieki nauczyciela.
6. Uczniom, którzy już weszli do sali, nie wolno podczas zajęć wychodzić
z niej samowolnie, bez powodu i dozoru.
7. Podczas zabaw w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną
zabawę dzieci.
8. Nauczyciel nie ma prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
9. W razie wystąpienia wypadku ucznia na terenie szkoły, nauczyciel jest
zobowiązany natychmiast:

a. zapewnić udzielenia pierwszej pomocy,
b. zawiadomić rodziców/ opiekunów dziecka,
c. podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do innych dzieci)
d. powiadomić odpowiednie służby, gdy wymaga tego wypadek
f. sporządzić dokumentację powypadkową
g. prowadzić rejestr wypadków
11. Do obowiązków najemcy budynku szkoły należy zapewnienie
systemu pierwszej pomocy w razie wypadku, czyli apteczki pierwszej
pomocy
12. W szkole znajduje się wykaz telefonów alarmowych, instrukcja
postępowania na wypadek pożaru, gaśnica.
13. W budynku szkoły należy bezwzględnie przestrzegać obowiązującego
zakazu stosowania otwartego ognia i palenia tytoniu.
14. Urządzenia elektryczne i elektroniczne (laptop, radiomagnetofon)
pozostają pod nadzorem nauczyciela i są zabezpieczone przed dziećmi.
15. Odbiór dzieci ze szkoły następuje niezwłocznie po zakończeniu zajęć
i jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne
osoby dorosłe przez nich upoważnione, wymienione w karcie zgłoszeń.
26. W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po
upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić
telefonicznie rodziców dziecka.
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

