
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PSP nr  20 

 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych, 

pozalekcyjnych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy  

i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

2. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo               

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez 

nią. 

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

4. Uczniowie klas pierwszych do 30 września każdego roku są odbierani przez nauczyciela, 

wychowawcę na lekcję ze świetlicy, po lekcjach przyprowadzani przez nauczyciela, 

wychowawcę do świetlicy. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych, 

zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak                                

z odpowiedzialności za uczniów). 

6. Uczniów w szkole obowiązują zapisy: regulaminów sal I-III, IV-VII, sal przedmiotowych,  

gimnastycznych, korzystania z szatni sportowych, korzystania z zewnętrznych obiektów 

sportowych, zasad zachowania na przerwach. 

7. Zasady przebywania uczniów na placu zabaw, boisku szkolnym, bieżni opisane są                     

w regulaminie korzystania  z zewnętrznych obiektów sportowych. 

8. Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo. 



9. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia przewodniczący klasy lub dyżurny, na polecenie 

nauczyciela powiadamia pielęgniarkę szkolną o potrzebie udzielenia pomocy. Jeśli nie ma 

pielęgniarki informację       o zaistniałej sytuacji zgłasza w sekretariacie szkoły.  

10. Opiekę nad uczniami podczas przerw sprawuje nauczyciel pełniący dyżur zgodnie                      

z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie harmonogramu  dyżurów. Zasady dyżurowania 

nauczycieli znajdują się  w regulaminie pełnienia dyżurów. 

11. Uczniów podczas przerw obowiązują  zasady zachowania się uczniów podczas przerw. 

12. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły (np. w czasie wycieczek, wyjść) 

sprawują nauczyciele - opiekunowie odpowiedzialni za zdrowie i życie uczniów, zgodnie           

z aktualnymi przepisami BHP w tym zakresie oraz za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe,        

w szczególności rodzice. 

13. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określa regulamin 

dotyczący organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki. 

14. Opiekę podczas imprez klasowych lub międzyoddziałowych pełnią wychowawcy, wyznaczeni 

nauczyciele oraz za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

15. Uczniowie kończący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne idą do domu lub pozostają 

pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej. 

16. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (po wcześniejszym 

powiadomieniu wicedyrektora szkoły) odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel, uczniowie 

mogą pozostać w świetlicy. 

17. W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć             

w kolejnych dniach odpowiadają wicedyrektorzy.  

18. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz za 

bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator. 

19. Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący.  

20. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

21. Za przebywanie ucznia na terenie szkolnym po zajęciach przewidzianych planem pracy szkoły – 

odpowiedzialność biorą jego rodzice. 

22. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły 

23. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju. Szczegółowe 

działania w tym zakresie zawiera regulamin korzystania z Internetu przez uczniów. 



24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym obowiązuje regulamin przebywania 

rodziców i innych osób trzecich. 

25. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

26. Pomieszczenia szkoły, w szczególności dyżurkę pracowników obsługi, pokój nauczycielski, 

pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

27. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

28. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich             

w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz 

po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

29. Wraz z obowiązującymi ww. zasadami w szkole, obowiązuje spis procedur w PSP nr 20, w tym 

procedury interwencji kryzysowej.  

 

 


