ANEXA 17 _ROI
NORME DE PROTECŢIE ÎN ŞCOALĂ/CLASĂ:

I.

Elevii respectă următoarele norme de protecție:
- în sala de clasă:
•
respectă regulamentul clasei/şcolii;
•
nu umblă la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul cadrului
didactic;
•
folosesc în mod necorespunzător instrumentele de lucru care pot cauza răni, instrumente
necesare la unele ore, în special la orele de ed. plastică, abilităţi practice, ed. fizică (instrumente
de scris, pensule, instrumente geometrice, foarfece, ace etc.);
•
folosesc aparatele de gimnastică numai cu permisiunea şi supravegherea profesorului;
•
nu se apleacă peste pervazul ferestrei;
•
nu aruncă obiecte peste ferestre;
•
evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi/îmbrânci (voluntar /involuntar);
•
nu au voie să aducă/folosească obiecte contondente sau care pot provoca incendii/
accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, pocnitori, petarde, etc.;
•
la recomandarea medicului/familiei iau medicamente numai în prezenţa cadrului
didactic;
•
Ușile se folosesc cu atenție, nu se forțează/bruschează;
•
Ușile vor fi utilizate pentru accesul/ieșirea în/din sala de clasă în flux normal;
•
Atenție! Ușile sunt prevăzute cu sistem magnetic de închidere. Folosiți-le individual!
- pe holurile şcolii:
•
merg pe hol conform marcajelor, cu atenție, pentru a se evita loviturile cauzate de
deschiderea uşilor de la clase;
•
pe holuri se circulă în pas normal, nu se aleargă; deplasarea dintr-un loc în altul se face
mergând, şi nu alergând;
•
evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase;
în curtea şcolii:
•
activităţile sportive se desfăşoară în prezenţa cadrului didactic;
•
este interzisă căţărarea pe porţi, garduri, pomi, clădiri şcoală;
•
evită conflictele cu colegii şi orice mod de a-i lovi/îmbrânci (voluntar /involuntar);
•
nu aruncă obiecte în curtea vecinilor școlii;
•
curtea şi clădirea şcolii sunt supravegheate pe toată durata pauzelor de polițistul de la
Poliția locală, căruia i se pot adresa pentru soluţionarea unor probleme;
•
şcoala/curtea şcolii nu pot fi părăsite în timpul desfăşurării cursurilor/pauzelor;
-

- în afara şcolii:
•
se deplasează spre casă imediat după terminarea cursurilor;
•
nu comunică şi nu încurajează discuţiile cu persoane necunoscute;
•
sub nici o formă nu însoţesc persoane care le solicită compania, nici la domiciliu, nici
în altă parte;
•
pe drumul de acasă până la şcoală şi retur respectă regulile de circulaţie învăţate.

II.

NORME DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
- în timpul pauzelor, elevii nu au voie:
1)
Să folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
2)
Să folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
3)
Să umble la prize/ întrerupătoare/panouri electrice/extinctoare;
•
Să umble la caloriferele din clase/holuri;
•
Să folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
- în timpul orelor de curs, elevii nu au voie:
1)
Să realizeze experienţe fără îndrumarea şi supravegherea cadrului didactic.
In cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice
trebuie să respecte măsurile prevăzute în planul de evacuare.

