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TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
TANULÓK RÉSZÉRE
I. BALESETVÉDELEM
1.

Minden tanuló köteles a tűz- és balesetvédelmi szabályokat megtartani. A tanulóknak
kötelessége az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen
magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között megtartani.

2.

Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A
közös helyiségekben, udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt
nem jelent, kerülni kell a lökdösődést, fegyelmezetlen magatartást, egymás fizikai
bántalmazását.

3.

Tilos a belépés a gimnázium által nem használt tantermekbe, illetve az iskola karbantartó
helyiségeibe. A szaktantermek használata előtt a szaktanárok ismertetik a használati
szabályokat.

4.

A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani. Fontos
hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk – zárjuk. A becsapódásra,
kifordulásra mindig figyeljünk, mert azok súlyos balesetet okozhatnak.

5.

Az iskola területén szigorúan tiltott a dohányzás, az alkohol, valamint a drog
fogyasztása! Dohányozni az iskolán kívül kijelölt helyen lehetséges – a bejárattól és az
iskola területétől min. 5 méter távolságban.

6.

Az intézménybe alkoholtól, illetve kábítószernek minősülő anyagtól befolyásolt
állapotban belépni vagy az intézményben tartózkodni tilos. Az intézmény területére
alkoholt vagy kábítószernek minősülő anyagot bevinni, fogyasztani tilos.

7.

A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély esetén.
Minden sérülést, balesetet, rosszullétet, amely az iskola területén történt, jelenteni
kell a tanórát vezető pedagógusnak vagy a gimnáziumi irodán.

8.

Az elektromos és gázüzemű eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet
mellett lehetséges (pl. kémia óra, informatika). A meghibásodott eszközt a tanuló nem
javíthatja, nem szedheti szét. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a hibát jelezni kell a
pedagógusnak.

9.

A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelező! Az iskola környezetében
fokozottan vigyázzanak a közlekedő gyermekekre. A buszmegálló mellett az iskola
oldalán parkolni TILOS, amelyet a hátsó kapunál található tábla is jelez. Az autóbusz
beállása esetén dugó keletkezhet, melynek megelőzése közös érdekünk.

10. Elsősegélynyújtó felszerelés szükség esetén a gimnáziumi irodán és a tanári szobában
található.
11. A mentőket, tűzoltókat és a rendőrséget a 112-es hívószámon az iskola dolgozója hívja
fel a portáról illetve a gimnáziumi irodából.

II. TŰZVÉDELEM
1. Az iskola épületének egyes részei a „C” tűzveszélyes osztályba tartoznak.
2. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó
rendezvények vendégeire is vonatkozik.
3. Az épületben található tűzoltó készülékek, tűzcsapok rongálását kerülni kell, azt meg
kell akadályozni, azokat más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni. Ezek
működtetéséről csak az iskola dolgozói dönthetnek veszély esetén.
4. Az iskolába tilos gyufát, egyéb olyan anyagot és eszközt hozni, amely tüzet okozhat,
vagy baleset előidézésére alkalmas!
5. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá
legközelebb található pedagógusnak jelenteni, majd annak utasításait maradéktalanul
követni.
6. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés előtt a
szaktanárok ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó készüléket készenlétben tartják.
7. Az intézményben tűzjelzés (szaggatott csengőhang) esetén a pedagógus vezetésével
fegyelmezetten, a termekben kihelyezett menekülési útvonalak alapján, azonnal el kell
hagyni az iskola épületét.
8. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengőhangot, köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó
pedagógus utasításait maradéktalanul végrehajtani. Tűzriadó esetén fegyelmezett magatartást
kell tanúsítani, pánikot kelteni tilos. A mozgásában korlátozott társunkat segíteni kell az
épület mielőbbi elhagyásában. Tűzriadó esetén is tilos a lépcsőn futva közlekedni.
9. A tűzoltókat a 112-es hívószámon az iskola dolgozói hívhatják a portáról és az irodából.
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