Tanulók balesetvédelmi oktatása

Az iskolában tanórákon, szünetekben, külső helyszínek meglátogatásakor,
tanulmányi kirándulásokon az alábbi balesetvédelmi szabályokat kell betartanotok.
Az iskolában mindig kipihent állapotban, megadott időben alkohol és kábítószer
hatásától mentesen kell megjelennetek.
A tanárok utasításait mindig be kell tartani az iskolában tartózkodás során.
Aki bármilyen balesetet, vagy a baleset kialakulásának veszélyét látja, azt azonnal
köteles jelezni egy tanárnak.
Az iskola területén kellő körültekintéssel kell közlekedni, a folyosón futni, ugrálni
TILOS. A lépcsőfokokra mindig egyesével kell lépni úgy, hogy teljes talppal rálépjünk.
A lépcső melletti korlátot minden esetben használni kell.
Amennyiben az iskolában a takarítás következtében nedves, vizes a padló, akkor
különös óvatossággal, lassabban, kis lépésekkel kell közlekedni. Különösen oda kell
figyelni a nedves lépcsőn történő közlekedésre. Ha látja valaki, hogy nedves a padló,
vagy a lépcső, akkor a közelben tartózkodó embereknek erről szólni kell,
figyelmeztetni kell őket, nehogy elcsússzanak.
Az udvaron kerítésre, fára a pályán a focikapura, kosárlabda palánkra felmászni
TILOS és balesetveszélyes.
Focikapu mozgatását átállítását, csak tanári felügyelet mellett szabad végezni. A
szünetben történő focizás és egyéb játékok közben figyelni kell arra, hogy sérülést
társaitoknak, magatoknak szándékosan ne okozzatok. Anyagi kár ne keletkezzen
(üveg betörés). Amennyiben a labda közterületre, utcára gurul, vagy száll, akkor azt
csak tanár hozhatja vissza, az utcán zajló gépjárműforgalomra odafigyelve. Ha a
labda valamilyen épület tetejére szállt, azt onnan diáknak leszedni TILOS, ilyen
esetben szólni kell egy tanárnak.
Az osztálytermekben a rendet, tisztaságot fenn kell tartani. Saját iskolapadodon,
fiókodban mindig tisztaságot kell tartani.
A padsorok között ugrándozni, szaladgálni a padok közt mászkálni, azokra felmászni
TILOS és balesetveszélyes.
Az iskolaszéken TILOS hintázni ott lehetőség szerint egyenes háttal a szék
háttámlájának dőlve kell ülni.
Kihúzható fiókba történő pakolás után a fiókot minden esetben vissza kell tolni, a
ruhásszekrények ajtóit pakolás után minden esetben be kell zárni.
Amennyiben valamilyen tárgyat, játékot magasból a szekrény tetejéről kellene
levenni, minden esetben tanári segítséget kell kérni, székre, asztalra felállni nem
szabad.
Ha az alábbiakban felsoroltakat észleli valaki, köteles azonnal jelezni azt egy
tanárnak:
Kitört ablak
Éles, szálkás felületek kerítésen, korláton, játszótéri eszközön, iskolapadon,

Lehulló vakolatok, épületdarabok, cserepek,
Szabadon lógó elektromos vezetékek,
Kidőlő, kiszáradt fa, vagy ág az udvaron,
Eltört elszakadt vízvezeték (folyó víz),
Éppen lezuhanni készülő hó a tetőről,
Ereszről lógó nagy jégcsap,
Tűz, vagy füst jelenléte,
Üzemi területre (kazánház, gázfogadó) TILOS a diákoknak bemenni.
TILOS felnőtt felügyelet nélkül tartózkodni:
testnevelés teremben, szertárban
kémia- és fizikateremben, szertárban
technika és számítástechnika teremben
TILOS olyan anyagokhoz nyúlni, amelyeket nem ismerünk. TILOS érintkezni
takarításnál és órákon használt vegyszerekkel, ha ilyen anyagot lát valaki őrizetlenül,
arról szólni kell egy tanárnak.
Ha a folyosón üdítős flakont talál valaki, amelyben nem lehet tudni, hogy milyen ital
van, az abban található folyadékot meginni TILOS!
TILOS az iskola területén dohányozni, és bármilyen tűz okozására alkalmas eszközt
(gyufa, öngyújtó) oda behozni, akinél ilyen eszközt találnak, fegyelmi eljárásban
részesítik.
Ha valaki balesetet szenved, megsérül, akkor őt lehetőleg nem szabad magára
hagyni. Baleset során egy ember szaladjon el és szóljon valamelyik tanárnak, és
legalább egy ember maradjon a sérülttel. Ilyen esetben ügyelni kell arra, hogy nem
szabad sok embernek körül állni a sérültet, ha a sérülés következtében vérzik a
sebesült, de eszméleténél van, és tud járni akkor őt lehetőleg árnyékos helyen le kell
ültetni, amíg egy tanár a helyszínre nem érnek. Ha valaki úgy sérült meg, hogy
elájult, a földön fekszik, lehetőleg nem szabad mozgatni, azonnal szólni kell a
legközelebbi tanárnak, aki majd haladéktalanul értesíti a mentőket.

