ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO
W LEGNICY Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKUW SPRAWIE ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W ZWIĄZKUZ PROWADZONYMI PRACAMI
BUDOWLANYMI NA TERENIE SZKOŁY
Na podstawie: Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwai higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6,poz.69 z 2009 r. poz1130
z 2010 r. poz. 1408 z 2011 r. poz.968 z 2018 r. poz 2040 ) zarządzam co następuje:
§1
W trakcie prowadzenia prac budowlanych szkoła stanowi czynny obiekt, w którym odbywać się będą zajęcia
szkolne.
W związku z tym zobowiązuję pracowników, uczniów i rodziców oraz interesantów do zachowania szczególnej
ostrożności i przestrzegania zasad BHP na terenie szkolnym.
§2
Na czas prowadzenia prac wyklucza się z użytku wejście boczne ewakuacyjne do budynku szkoły.
W kolejności prowadzenia prac budowlanych wyłączane będą wewnętrzne klatki schodowe
pomieszczenia lekcyjne na 1 i 2 piętrze. Teren budowy zostanie odgrodzony
i odpowiednio zabezpieczony.
§3
W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa ustala się:
1. Zakaz przebywania dzieci podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie wokół budowy.
2. Zakaz przebywania uczniów po zajęciach szkolnych na terenie szkoły.
3. Zakaz niszczenia ogrodzenia placu budowy.
4. Zakaz wchodzenia za ogrodzenia placu budowy.
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§4
W trosce o bezpieczeństwo zobowiązuję wychowawców oddziałów przedszkolnych i klas I –VIII do:
1. Przeprowadzenia pogadanek na temat bezpiecznego dojścia, przebywania i opuszczania terenu szkoły,
przejścia obok terenu budowy, (fakt ten należy odnotować w tematach lekcji wychowawczych w dzienniku).
2. Na zebraniach z rodzicami omówić sprawę prowadzonych prac dostosowujących szkołę do wymogów
ochrony przeciwpożarowej ( umieścić tę informację w planie zebrań z rodzicami).
§5
Wychodzenie na zewnątrz w czasie przerw odbywa się tylko pod opieką wyznaczonych nauczycieli, zgodnie
z grafikiem dyżurów, grafikiem przyprowadzania i odprowadzania uczniów i przydziałem zajęć lekcyjnych.
§6
Administratora strony internetowej panią Katarzynę Kryś-Gaudyn, zobowiązuję do zamieszczenia w/w
zarządzenia na stronie internetowej szkoły.
§7
Zobowiązuję wszelkich pracowników szkoły do niezwłocznego informowania dyrektora szkoł, wicedyrektorów
lub kierownika gospodarczego o wszelkich zauważonych zagrożeniach związanych z trwającymi pracami
budowlanymi na terenie szkoły.
§8
O zmianach w organizacji pracy szkoły związanych z pracami budowlanymi dyrektor informować będzie
na bieżąco pracowników szkoły uczniów oraz rodziców.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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