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Opracowany zgodnie ze Statutem Szkoły i rozporządzeniem MEN              

z dnia 17.08.1992r. ( Dz. U. nr 92/65/331) 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/95/96 z dnia 

27.09.1995r. protokół RP nr 2/95/96 

 

Aneks wprowadzono: Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 17/2009/2010 
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Szkoła: 

1. Zapewnia się bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych według następujących zasad: 

a) osobą odpowiedzialną za stan obiektu pod kątem bhp jest dyrektor szkoły oraz                

inspektor bhp, 

b) osobą bezpośrednio odpowiedzialną za bhp ucznia podczas lekcji jest nauczyciel uczący   

na tej lekcji, 

c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku /informatyka, sala gimnastyczna/ 

prowadzący zajęcia musi każdorazowo na początku szkolnego zapoznać uczniów                          

z regulaminem pracowni oraz zasadami bezpieczeństwa, 

d) w czasie przerw odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel 

dyżurujący, 

e) osoba odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów przygotowujących się do wychowania 

fizycznego / rozbierających się i ubierających się/ jest nauczyciel wychowania fizycznego, 

f) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel musi sprawdzić sprawność sprzętu 

sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć  i zdyscyplinowanie 

uczniów. Forma zajęć i wymagania muszą być dostosowane do możliwości fizycznych 

uczniów, a ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,  

g) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych jest 

nauczyciel prowadzący zajęcia, 

h) zajęcia sportowe i nadobowiązkowe oraz inne dodatkowe nie mogą odbywać się bez opieki 

i nadzoru nauczyciela, 

i) zabronione jest karanie uczniów wyjściem z klasy, 

j) należy stosować gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach, 

k) w czasie przerw klasy powinny być przewietrzone, 

l) nadzór nad uczniami oczekującymi na rozpoczęcie lekcji przed godziną 8:00 sprawuje 

nauczyciel dyżurujący,  

ł) każdy opiekun pracowni , klasy, sali gimnastycznej, boiska, gdzie odbywają się zajęcia       

z dziećmi sprawdza na bieżąco przed rozpoczęciem zajęć stan danego pomieszczenia pod 

katem bhp, a zauważone usterki niezwłocznie zgłasza do dyrekcji szkoły lub w razie jej 

nieobecności inspektorowi bhp, 

m) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas lekcji, innych zajęć lub przerw nauczyciel 

wzywa higienistkę szkolną lub sam udziela pierwszej pomocy, a w razie konieczności wzywa 

pogotowie ratunkowe i zawiadamia rodziców dziecka /prawnych opiekunów/, inspektora bhp 

i dyrekcję szkoły.  

2. Zapewnia bezpieczeństwo podczas wyjść, wyjazdów z uczniami według 

następujących zasad: 

a) Przy wyjściu uczniów poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości 

powinien być zapewniony jeden opiekun co najmniej na 30 uczniów, a poza 



terenem tej miejscowości – jeden opiekun na 15 uczniów, natomiast na zajęciach 

turystyki kwalifikowanej – jeden opiekun na 10 uczniów, 

b) w czasie wycieczki w wypadku przemarszu grupy liczącej 30 uczniów i więcej 

ustala się, że jeden opiekun prowadzi grupę, inny ją zamyka, 

c) zabrania się nauczycielom udzielania wolnego czasu dla uczniów w trakcie 

wycieczki, 

d) nauczyciel w czasie wycieczki kilkakrotnie kontroluje liczebność grupy, 

e) w czasie wycieczki kilkudniowej nauczyciel jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych opiece uczniów przez całą dobę, 

f) w czasie pobytu uczniów na tzw. :zielonej szkole” stosuje się wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa, życia i zdrowia przebywających na niej dzieci, 

g) w czasie wyjazdów z dziećmi nauczyciel obowiązany jest zaopatrzyć sie w 

apteczkę,  

h) opiekę na „zielonej szkole” można powierzyć również rodzicom po podpisaniu 

przez nich umowy oświadczenia o odpowiedzialność za uczniów, 

i) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce pod 

warunkiem zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy i pod nadzorem 

nauczyciela,  

j) zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, 

k) rygorystycznie przestrzegać przepisów o kąpieli w czasie wycieczek biwaków               

i innych form rekreacji: 

- nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego 

wyznaczonych,  

- w rzekach i innych akwenach przed wejściem uczniów do wody powinna być 

sprawdzona jej głębokość na całej przestrzeni przeznaczonej do pływania oraz musi 

być zapewniony sprzęt ratunkowy, 

- podczas pływania uczniowie powinni pozostać pod stałym nadzorem i obserwacją 

nauczyciela i ratownika, 

l) w gestii opiekuna jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa powrotu do miejsca 

docelowego / szkoła, a w szczególnych wypadkach powrotu do domu/. 

 

3. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w czasie przerw według następujących zasad: 

a) nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez 

Radę pedagogiczną harmonogramem dyżurów, na 15 minut przed swoimi 

zajęciami i może go pełnić wspólnie z dyżurnymi Samorządu Szkolnego lub PCK, 

b) podczas pełnienia dyżuru nauczycieli przy sprzyjających warunkach klimatycznych 

sprawdza uczniów na podwórko szkolne, 

c) nauczyciel dyżurny oddziaływuje wychowawczo na uczniów, czuwa nad 

bezpieczeństwem, czystością i porządkiem, 

d) nauczyciel zapobiega  niebezpiecznym  zabawom i  zachowaniom uczniów , 

e) w dni pogodne uczniowie spędzają wszystkie przerwy na podwórzu pod opieką 

nauczyciela dyżurnego, 

f) prowadzi się monitoring wizyjny według zasad określonych w załączniku. 

 



 

 

 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami klas I- III poprzez: 

a) indywidualną opiekę nad uczniami danej klasy, 

b) organizowanie przez nauczyciela – wychowawcę przerw z zależności od potrzeb 

uczniów, 

c) przeprowadzanie pogadanek o bezpiecznej drodze dla wszystkich uczniów, 

d) przeprowadzenie pogadanek o bezpieczeństwie podczas zabaw na przerwach                 

i zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw śródrocznych, 

e) przeprowadzanie lekcji wychowania komunikacyjnego na drodze, skrzyżowaniu 

przez nauczycieli oraz zaproszonych przedstawicieli policji, 

f) ścisły kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka w tym zakresie, 

g) zapoznanie uczniów klas I z rozkładem budynku szkolnego i jego pomieszczeń. 

 

5. Zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. Zabrania się 

pozostawienia ucznia na szkolny korytarzu lub w innych pomieszczeniach bez opieki 

 


