
1. ZASADY OGÓLNE 
 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z 

uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

 
1.  Za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia. Jego obowiązkiem jest zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach w roku szkolnym z 

zasadami bezpiecznego zachowania się i pracy, wynikającymi ze specyfiki przedmiotu. Fakt ten 

powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

2.  Nauczyciel obowiązany jest odnotować nieobecność ucznia na każdych zajęciach i upewnić się, przed 

rozpoczęciem procesu lekcyjnego, czy nie zaistniały zagrożenia w miejscu odbywania zajęć. 

3.  Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć 

edukacyjnych oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

4.  Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan 

znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne 

jest rozpoczęcie zajęć. 

5.  Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób 

wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem. 

6.  Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa 

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece. 

7.  W każdej pracowni i na obiektach sportowych nauczyciel wymaga od uczniów bezwzględnego 

przestrzegania regulaminu, z którego treścią muszą być uczniowie zapoznani na początku roku 

szkolnego. 

8. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie przebywają w czasie przerw w zajęciach 

na świeżym powietrzu. 

10. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy ponoszą odpowiedzialność 

wychowawcy świetlicy. 

11. Nauczyciele zobowiązani są zapewnić opiekę uczniom, których z uzasadnionych przyczyn 

zatrzymali w szkole po lekcjach. 

12. Za bezpieczeństwo uczniów przed lekcjami (od godz. 7.30) oraz podczas przerw 

odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury w wyznaczonych miejscach. 

13. Uczniowie mogą pozostać w salach lekcyjnych podczas przerwy tylko pod opieką 

nauczyciela. Za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych podczas przerwy w sali 

gimnastycznej odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego. 

14. Uczniowie udający się na basen, klasy opuszczające teren szkoły (np. wycieczka, rajd, imprezy 

pozaszkolne) pozostają pod opieką nauczycieli organizujących wyjście. 

15. Rodzice uczniów klas I –III oraz uczniowie klas IV – VIII powiadamiani są o bieżących zmianach w 

tygodniowym planie lekcji, mających wpływ na ich bezpieczeństwo (np. skrócenie zajęć lub 

zwolnienie z lekcji spowodowane nieobecnością nauczyciela) co najmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub w szczególnych wypadkach w dniu zmiany. Uczniowie, którzy z różnych 

względów muszą pozostać w tym czasie w szkole, zostają objęci opieką świetlicy. 

16. W wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać wcześniej zwolniony z lekcji na prośbę rodziców.  

Podstawą zwolnienia jest osobiste przybycie po ucznia lub pisemna prośba rodzica/opiekuna o 

zwolnienie dziecka. 

17. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej (ośrodek zdrowia w Małdytach ) i stomatologa. 

Formy sprawowania ww. opieki ujęte są w planie pracy pielęgniarki szkolnej. 

18. W przypadku złego samopoczucia ucznia obowiązkiem wychowawcy klasy lub nauczyciela, któremu 

uczeń zgłosił niedyspozycję, jest udzielenie dziecku pomocy, powiadomienie dyrektora szkoły lub 

zastępcy i rodziców dziecka. 

19. Gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia 

i powiadomić rodziców. Jeśli rodzic nie może dotrzeć do szkoły, a dziecko musi być przewiezione do 

szpitala, towarzyszy mu nauczyciel, który pozostaje z dzieckiem do momentu przybycia rodziców lub 

prawnych opiekunów. 



20. Bezpieczeństwo uczniów podczas różnych form krajoznawstwa i turystyki reguluje regulamin 

wycieczek. Odpowiedzialność za uczniów ponosi kierownik wycieczki wraz z opiekunami. O 

liczebności grupy każdorazowo decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia uczestników, a także warunki, w jakich się będzie odbywać 

wycieczka. 

21. Pomieszczenia szkoły, w szczególności 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. 

22. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

23. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły lub środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i 

bezpiecznych warunków pracy. 

24. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych szkoła: 

1)  prowadzi systematycznie pracę nad zaznajomieniem uczniów z przepisami ruchu 

drogowego, 

2)  umożliwia zdobycie karty rowerowej, 

3)  współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego. 

25. Szkoła zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, demoralizacją, uzależnieniami oraz 

przejawami patologii społecznej. Służą temu: 

1)  rozmowy z pedagogiem szkolnym, 

2)  udział w spektaklach profilaktycznych i w warsztatach profilaktycznych (w miarę 

posiadanych środków), 

3)  spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz 

przeciwdziałania np. narkomanii, alkoholizmowi itp. 

4)  spotkania z przedstawicielami policji. 

27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą i innymi zjawiskami patologii 

społecznej na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w szkole, uczniowie oraz 

rodzice odbierający dzieci ze szkoły. 

28. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagować na każde, nawet najmniejsze, 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

 

 


