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MUNKA- ÉS TŐZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG
TANULÓK RÉSZÉRE

MUNKAVÉDELEM
1. Minden tanuló köteles a munkavédelmi rendszabályokat megtartani.
A tanulóknak kötelessége az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes,
fegyelmezetlen magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között
megtartani. Olyan magatartást kell tanúsítani, hogy társait baleseti helyzetbe ne hozza.
2. Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelıen szabad használni.
A közös helyiségekben, udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve
veszélyt nem jelent, kerülni kell a lökdösıdést, fegyelmezetlen futkározást.
A folyosókon és a lépcsın a szaladgálás, lökdösıdés egymás fizikai bántalmazása
tilos.
3. A különbözı helyiségekben a tiszta, friss levegıt szellıztetéssel kell biztosítani.
Fontos hogy az ajtókat, ablakokat kellı figyelemmel nyissuk – zárjuk. A
becsapódásra, kifordulásra mindig figyeljünk, mert azok súlyos balesetet okozhatnak.
4. Az iskolában, a játszóudvaron, az utcán minden tanulónak káros és szigorúan tiltott a
dohányzás, az alkohol, valamint a drog fogyasztása!
5. Az ebédlıben elengedhetetlen a kulturált étkezés szabályainak betartása, mert ott
fokozott a baleseti veszély. (Étel kiömlése-elcsúszás, eszközök törése, leforrázás.)
6. A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély eseten.
7. A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelezı! Legfontosabb, hogy a
kijelölt gyalogátkelıhelyen közlekedjenek és mielıtt az úttestre lépnek alaposan
nézzenek körül.
8. Fontos tudnivaló, hogy minden sérülést, balesetet, rosszullétet, amely az iskola
területén történt, jelenteni kell a foglalkozást vezetı, vagy ügyeletes nevelınek, illetve
a titkárságon.
Erre azért van szükség, mert a sérült ellátása után minden balesetet ki kell vizsgálni,
arról jegyzıkönyvet kell felvenni és intézkedni kell hasonló balesetek megelızése
érdekében.
9. Az elektromos és gázüzemő eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet
mellett lehetséges. A meghibásodott eszközt a tanuló nem javíthatja, nem szedheti
szét. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a hibát jelezni kell a pedagógusnak.
10. Tilos a belépés a következı helyiségekbe: villamos kapcsolószoba, kazánház,
karbantartó mőhely, bojlerszoba, uszoda gépház, kémia-fizika szertár.
11. Csak felügyelet mellett lehet belépni a következı helyiségekbe: tornaterem,
számítógép termek, nyelvi labor, kémia-fizika terem, technika termek.
12. A szaktantermek használata elıtt a szaktanárok ismertetik a használati szabályokat.
13. Elsısegélynyújtó felszerelés szükség esetén a titkárságon és a testnevelés tanáriban
található.
14. A mentıket a 104-es hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról.
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TŐZVÉDELEM
1. A Landorhegyi Székhelyiskola a „C” tőzveszélyes, a Pais Tagiskola a „D”
mérsékelten tőzveszélyes tőzveszélyességi osztályba tartozik.
2. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó
rendezvények vendégeire is vonatkozik.
3. Az épületben található tőzoltó készülékek, tőzcsapok rongálását kerülni kell, azt meg
kell akadályozni, azokat más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
4. Az iskolába tilos gyufát, egyéb olyan anyagot és eszközt hozni, amely tüzet okozhat,
vagy baleset elıidézésére alkalmas!
5. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tőzveszélyt késedelem nélkül a
hozzá legközelebb található felnıttnek jelenteni, majd a felnıtt utasításainak
maradéktalanul eleget tenni.
6. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés elıtt a
szaktanárok ismertetik a tőzvédelmi elıírásokat, tőzoltó készüléket készenlétben
tartják.
7. Az intézményben tőzjelzés (szaggatott csengıhang) eseten a nevelı vezetésével
fegyelmezetten, azonnal el kell hagyni az iskola épületét. (kiürítési terv, útvonal
mellékelve!)
8. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengıhangot köteles az órát, egyéb foglalkozást
tartó nevelı utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs nevelı a
helyszínen akkor fegyelmezetten a szabadba kell menni. Tőzriadó esetén fegyelmezett
magatartást kell tanúsítani, pánikot kelteni tilos. A mozgásában korlátozott társunkat
segíteni kell az épület mielıbbi elhagyásában. Tőzriadó esetén is tilos a lépcsın futva
közlekedni.
9. A tőzoltókat a 105-ös hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról.

Zalaegerszeg, 2009. szeptember 01.

Megjegyzés:
 Az osztályfınök a naplóba rögzítse az oktatás idejét, tényét:
2009.szeptember 01.
1. óra: „Munka és tőzvédelmi oktatás”
 A tanulók írják alá (2. osztálytól) a tematika harmadik oldalát!
 Az osztályfınök egy tanévig a naplóban tárolja az oktatási anyagot és aláírt tematikát!
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