Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Wacława Seweryna Rzewuskiego
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi
z siedzibą w Dubaju

REGULAMIN BHP
Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad porządkowych oraz BHP jest obowiązkiem
wszystkich członków społeczności SPK w Dubaju: uczniów, rodziców i nauczycieli.
ZASADY OGÓLNE
1. Pamiętajmy, że w szkole Al Mawakeb jesteśmy gośćmi. W sposób szczególny dbamy
o powierzone nam mienie.
2. W budynku szkoły Al Mawakeb oraz na terenie boiska i parkingu obowiązuje całkowity zakaz
palenia papierosów.
3. Na terenie szkoły w szczególności nie wolno:
a. pisać i rysować po ławkach,
b. niszczyć mienia szkoły Al Mawakeb,
c. zabierać rzeczy nienależących do nas,
d. śmiecić.
4. Należy bezwzględnie szanować własność wszystkich członków społeczności szkolnej:
koleżanek i kolegów, ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników. Za szkodę
materialną odpowiadają rodzice ucznia, który ją wyrządził.
5. Uczniowie przebywają tylko w tej części budynku, w której znajduje się nasz korytarz
i przylegające do niego sale lekcyjne. Nie wolno przechodzić do tych części szkoły, których
SPK w Dubaju nie wynajmuje: pozostałych korytarzy, sal oraz na piętro.
6. Uczniom zabrania się zachowywania w sposób zagrażający życiu i zdrowiu swoim i innych.
7. Na terenie budynku szkolnego nie wolno biegać.
8. Do Szkoły nie przynosimy deskorolek, rolek, hulajnóg itp.
9. Poruszając się po szkole, stosujemy zasady ruchu prawostronnego, szczególnie
na korytarzach, w przejściach, w drzwiach i na schodach zewnętrznych.
10. Robienie zdjęć lub nagrywanie może odbywać się tylko podczas otwartych uroczystości
szkolnych lub za zgodą Kierownika SPK w Dubaju.
11. SPK w Dubaju nie odpowiada za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów.
12. W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast
powiadomić nauczyciela.
13. W dniach, kiedy celebrujemy święta narodowe lub uroczystości szkolne, uczniowie
przychodzą do szkoły w strojach galowych: białych koszulach/bluzkach i ciemnych,
eleganckich spodniach/spódnicach.
14. W Szkole Polskiej mówimy wyłącznie po polsku.
15. Wszyscy tworzymy społeczność szkolną i dlatego dbamy o wzajemny szacunek oraz
życzliwość. Stosujemy zwroty grzecznościowe i zasady dobrego wychowania. Kłaniamy się
osobom starszym – uczeń zawsze pierwszy mówi „dzień dobry” nauczycielom i rodzicom.
ZAJĘCIA LEKCYJNE
W czasie lekcji uczniowie:
 nie opuszczają samowolnie sali lekcyjnej,
 nie opuszczają samowolnie budynku i terenu szkoły,
 nie jedzą, nie piją i nie żują gumy,
 nie używają przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i kolegów,
 zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu lekcję swoje złe samopoczucie,
 bez zgody nauczyciela nie korzystają ze sprzętu technicznego znajdującego się w sali lekcyjnej,
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 bezzwłocznie informują nauczyciela o wszelkich nieprawidłowościach, które zaistniały
w trakcie lekcji, dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonowania i stanu sprzętu znajdującego
się w sali,
 wychodzą do toalety wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (np. choroba),
 nie używają telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (dyktafon, laptop,
tablet, mp3, odtwarzacz CD, czytnik i inne), niezwiązanych z procesem dydaktycznym,
 nie fotografują nauczycieli oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody, nie nagrywają ani w
jakikolwiek inny sposób nie utrwalają przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego
zajęcia,
 bezwzględnie wykonują polecenia związane z bezpieczeństwem i przebiegiem zajęć wydawane
przez nauczyciela,
 nie śmiecą,
 dbają o ład i porządek wokół miejsca, które zajmują (w tym nie pozostawiają swoich rzeczy
w przejściach między rzędami),
 po zakończeniu zajęć pakują wszystkie swoje pomoce oraz pozostawiają w czystości
opuszczane miejsce pracy (w tym wyrzucają lub zabierają własne śmieci),
 w przypadku spóźnienia rodziców odbierających dziecko po zakończeniu zajęć, zgłaszają ten
fakt nauczycielowi, z którym mieli ostatnią lekcję lub Kierownikowi Szkoły, a następnie
oczekują na rodziców w budynku szkoły pod opieką wskazanego nauczyciela lub rodzica.
W czasie lekcji nauczyciele:
 przestrzegają ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji oraz respektują prawo
uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,
 w przypadku nagłego zachorowania ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych, powiadamiają
rodziców (opiekunów), którzy osobiście (lub osoba przez nich wskazana) odbierają dziecko
ze szkoły,
 decydują o przebiegu zajęć i miejscu, które zajmuje uczeń,
 kontrolują właściwą postawę uczniów w czasie lekcji,
 nadzorują czystość, ład i porządek sali lekcyjnej,
 wyłączają światło w sali po zakończonych zajęciach.
PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE
W czasie przerwy uczniowie:
 opuszczają sale lekcyjne, wychodzą wyznaczonymi drzwiami na boisko szkolne i:
 nie opuszczają boiska szkolnego,
 nie wspinają się na kosze do koszykówki,
 nie biegają po stołach i ławkach,
 nie biegają po widowni i nie zeskakują z niej,
 nie zachowują się w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz
innych.
 korzystają z toalet według określonych zasad:
 przebywają w toalecie tylko w celach załatwienia potrzeb fizjologicznych
i higienicznych,
 korzystają z urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami higieny,
 każdy uczeń ma obowiązek zostawienia po sobie porządku w toalecie.
 Nie powinni także:
 biegać lub grać w piłkę, jednocześnie jedząc lub pijąc,
 krzyczeć i niepotrzebnie podnosić głosu.
 W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą nauczyciela, dopuszcza się możliwość korzystania z
telefonów komórkowych podczas przerw śródlekcyjnych. Można wykonać połączenie
telefoniczne do rodziców (opiekunów prawnych).
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 W razie deszczu lub burzy piaskowej spędzają przerwy na wyznaczonym dla naszej placówki
korytarzu szkolnym lub w przylegających do niego salach lekcyjnych.
 Na dźwięk dzwonka uczniowie powinni zatrzymać się, a następnie spokojnie przejść do sali,
w której mają lekcje.
 Jeśli uczeń ma jakiś problem, powinien zgłosić go niezwłocznie nauczycielowi
dyżurującemu lub innej przebywającej w pobliżu osobie dorosłej (rodzicowi, innemu
nauczycielowi, Kierownikowi SPK).
W czasie przerwy nauczyciele
 pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów nauczycielskich.
Dyżurujący rodzice
 w czasie przerwy wspomagają nauczyciela, który pełni dyżur na boisku szkolnym,
 reagują na naruszenie zasad regulaminu przez uczniów i zgłaszają je nauczycielowi
dyżurującemu,
 po dzwonku na lekcję przechodzą do budynku i:
 nadzorują korzystanie uczniów z toalet,
 monitorują korytarz oraz wejścia do budynku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na terenie Szkoły znajduje się apteczka, za którą odpowiedzialny jest wyznaczony
nauczyciel.
2. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu przez ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku
lekcyjnym w dziale Zachowanie uczniów/Notatki.
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