Bezpieczeństwo i higiena w szkole
Żyjemy w czasach, gdzie każdego dnia mamy do czynienia z różnego rodzaju wypadkami.
Spotykamy je wszędzie i często sami nim ulegamy. Niestety, wypadkom ulegają również dzieci i to
w miejscach wydawałoby się bezpiecznych - w szkołach.
Od 14-tego stycznia 2003r. obowiązuje Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).
Przypominamy kilka zasadniczych jego punktów, które bezpośrednio lub pośrednio mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort nauki uczniów.
Dyrektor, jako osoba zarządzająca, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a
także w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkoły.
Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa, co najmniej dwa tygodnie,
dyrektor zobowiązany jest dokonać kontroli obiektów oświatowych pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
Z kontroli tej należy sporządzić protokół (podpisy osób biorących udział w kontroli) oraz
przekazać go organowi prowadzącemu.
Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, planując zajęcia w szkole należy
pamiętać o kilku zasadach:
Ø

równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

Ø

różnicowanie zajęć w każdym dniu,

Ø

niełączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu (chyba , że specyfika
programu nauczania danego przedmiotu tego wymaga).

Niedopuszczone jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego
osoby. Również przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. W czasie
przerw należy, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwić uczniom przebywanie na
świeżym powietrzu, należy przewietrzyć klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, czynić to również
w czasie zajęć poprzez uchylenie okna a nie otwarcie go na oścież (w zależności od
temperatury zewnętrznej).
Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają prowadzone być zajęcia, lub sprzęt i
wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do
rozpoczęcia zajęć, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je
bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp
jest zabroniony, należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym do nich
dostępem.
Pomieszczenia szkoły, a w szczególności takie jak: sala gimnastyczna, należy wyposażyć w
środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. W pracowniach, w bibliotece, w świetlicy, w

stołówce a także w sali gimnastycznej powinno się wywiesić regulaminy korzystania z tych
pomieszczeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy urządzeniach technicznych wywiesza się w widocznych miejscach instrukcję
bezpiecznej obsługi.
Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi
bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności na stanowisku edukacyjnym.
Specjalny apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy kieruje do nauczycieli
wychowania fizycznego, gdzie uczniowie, jak wynika ze statystyk, najczęściej ulegają wypadkom.
Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności
fizycznej i aktualnej wydolności ćwiczących. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości
zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o tym jego
rodziców (opiekunów). Wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod
i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, a przed każdymi zajęciami należy
sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.
Należy również zapoznać osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
W ostatnich czasach dochodziło do wielu wypadków wśród uczniów. Rodzice posyłając swe dzieci
do szkoły są przekonani, iż nic im nie grozi i w tym czasie są bezpieczne.
Każdy nauczyciel, wychowawca, któremu, niewątpliwie bliskie jest bezpieczeństwo uczniów i
wychowanków, powinien zapoznać się z przytoczonym rozporządzeniem.
Materiały źródłowe:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

