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System bezpieczeństwa  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im. Św. Wojciecha 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm. z 

22.11.2018 r. (Dz. U., poz. 2245) 

 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1611) 

 Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) ze zm. z dnia 

31.10.2018 r. (Dz. U., poz. 2140) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U., poz. 1055) 

 

§1 

 

Ogólne warunki bezpieczeństwa 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu zwany dalej dyrektorem, 

zapewnia bezpieczne  i  higieniczne   warunki   nauki   i   pracy   w   Zespole   Szkolno-

Przedszkolnym Nr 1 w Opolu zwanym  dalej szkołą, a  także  bezpieczne  i higieniczne  

warunki uczestnictwa  w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami 

należącymi do szkoły. 

2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą oraz 

uzależnieniami we wszystkich obiektach szkoły, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

obiektu sprawują: pracownicy obsługi i administracji szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

3. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest stosowanie się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi i administracji szkoły podczas wchodzenia do 

budynku, korzystania z szatni, przerw międzylekcyjnych, a także w czasie, przed i po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania alkoholu, narkotyków, 

środków odurzających i substancji psychoaktywnych „dopalaczy”, ostrych narządzi oraz 

przedmiotów  i materiałów potencjalnie niebezpiecznych (stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia i życia uczniów i pracowników). 
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5. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków lub środków odurzających i substancji psychoaktywnych „dopalaczy” oraz 

palenia papierosów. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania, 

filmowania oraz upubliczniania tych materiałów bez zgody nauczyciela i osób 

zainteresowanych. 

7. Szkoła blokuje dostęp do treści z Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla  

prawidłowego rozwoju uczniów na sprzęcie komputerowym będącym jej własnością. 

8. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szafkach/szatni (telefon komórkowy, 

pieniądze, dokumenty, odtwarzacz mp3, biżuteria, itp.) szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

9. W sytuacji szczególnej szkoła współpracuje z policją, prokuraturą, sądem. 

10. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po i w obrębie dróg publicznych, a w szczególności: 

a. przechodzenia przez ulicę tylko w miejscach do tego wyznaczonych, 

b. noszenia elementów odblaskowych, 

c. zachowania zasad bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków transportu. 

11. Na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ogólnodostępnych 

regulaminów i instrukcji. 

12. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z  dobrowolnego  grupowego 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Wpływ na  wybór  ubezpieczyciela 

może mieć rada pedagogiczna i rada rodziców po zapoznaniu się z przedłożonymi 

ofertami firm ubezpieczeniowych. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek rodzica lub 

wychowawcy, dyrektor zespołu może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów 

ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. Za wypadek ucznia nieubezpieczonego 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej. 

13. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, w trakcie godziny wychowawczej, 

zapoznaje uczniów z Regulaminem Bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Nr 1 w Opolu. Fakt ten odnotowuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

 

§2 

 

Techniczne warunki bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole 

1. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor 
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dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 

2. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno 

- wychowawczych szkoły uwzględnia się: 

a. potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b. potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu, 

c. zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, 

 

d. zasadę podziału oddziałów na grupy na zajęciach edukacyjnych z języków obcych, 

informatyki i wychowania fizycznego, 

e. zasadę niezadawania prac domowych na okres przerw świątecznych i ferii. 

 

3. Szkoła posiada plany ewakuacyjne umieszczone w widocznych miejscach na każdej 

kondygnacji szkoły oraz instrukcję przeciwpożarową, która jest dostępna w sekretariacie 

szkoły. 

4. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały. 

5. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się 

pod nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach. 

6. Teren szkoły jest ogrodzony. 

7. Na terenie  szkoły zapewnia się: odpowiednie oświetlenie, równą powierzchnie dróg, 

przejść   i boisk. 

8. Otwory kanalizacyjne i studzienki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale 

zabezpiecza w inny sposób. 

9. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz 

posypuje piachem. 

10. Urządzenia sanitarno-higieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej. 

11. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się odpowiednie oświetlenie, wentylację i 

ogrzewanie. 

12. Sprzęty, z których korzystają uczniowie, dostosowuje się do wymagań ergonomii. 

13. Szkoła posiada i nabywa wyposażenie, a także pomoce dydaktyczne  posiadające  

odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

14. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom 

nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane. 

15. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 
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zsunięciem się po nich. 

16. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co 

najmniej  18 stopni Celsjusza. 

17. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której jest mowa w  ust. 16,  dyrektor 

może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 

18. Wyznaczone pomieszczenia szkoły wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. 

19. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie narzędzia i środki ochrony indywidualnej do 

wykonywania prac oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków 

pracy. 

20. Opiekun pracowni informatycznej lub nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w 

pracowni na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni. Fakt 

ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odpowiednim zapisem. 

21. Opiekun pracowni chemicznej lub nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć w 

pracowni na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni. Fakt 

ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odpowiednim zapisem. 

 

§3 

 

Podstawowe obowiązki pracowników szkoły dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej oraz bezpieczeństwa 

w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz zajęć i wycieczek 

poza jej terenem, zgodnie z regulaminem wycieczek i wyjść szkolnych: 

a. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych (nadobowiązkowych) i pozalekcyjnych 

za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

Jego obowiązkiem jest także niezwłoczne poinformowanie dyrekcji szkoły o każdym 

wypadku mającym miejsce podczas zajęć oraz w trakcie sprawowania opieki nad 

uczniami. 

b. Podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzu opiekę nad uczniami sprawują  

nauczyciele pełniący dyżur, zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów. 

c. Podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, a podczas  wycieczek  szkolnych  – 
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kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

2. W celu zapewnienia należytej opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych nauczyciel powinien w szczególności: 

a. systematycznie  kontrolować frekwencję uczniów oraz  reagować na spóźnienia i 

ucieczki  z lekcji, 

b. przeprowadzać pogadanki i dyskusje na temat różnych rodzajów zagrożeń oraz 

sposobów przeciwdziałania i zapobiegania im, 

c. systematycznie sprawdzać i kontrolować warunki bezpieczeństwa w miejscach pobytu 

uczniów, a o wszelkich nieprawidłowościach natychmiast informować dyrektora 

szkoły, 

d. reagować we wszystkich sytuacjach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa uczniów 

oraz informować o nich dyrektora szkoły, 

e. zwracać szczególną uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w 

razie potrzeby wypraszać je na zewnątrz. 

3. W przypadku nieobecności nauczyciela, szkoła organizuje uczniom zajęcia dydaktyczne, 

zapewniając inną organizację zajęć w danym dniu albo zajęcia opiekuńcze, tj. możliwość 

przebywania uczniów w świetlicy, bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy,  

nauczyciela bibliotekarza, psychologa – pedagoga szkolnego. Jeśli specyfika 

tygodniowego rozkładu zajęć na to pozwala, można odwołać pierwsze lekcje oraz zwolnić 

uczniów z ostatnich. 

4. Nauczyciel nigdy nie może pozostawić uczniów bez opieki. Nauczyciel może  opuścić  

miejsce pracy z ważnych powodów tylko wówczas, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę, a  

opiekę nad uczniami przejmie inny nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony przez 

dyrektora. 

5. Jeśli w trakcie zajęć lekcyjnych dojdzie do sytuacji stwarzającej zagrożenie, należy je 

natychmiast przerwać, w razie potrzeby wyprowadzić uczniów i zapewnić im bezpieczne 

miejsce pobytu. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie BHP i w zakresie udzielania  

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

§4 

 

Ogólne zasady zachowania w klasach 

 

1. Uczeń odbywający lekcje w danej klasie znajduje się pod opieką nauczyciela 
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prowadzącego zajęcia i zobowiązany jest stosować się do jego poleceń. 

2. Jedyną osobą uprawnioną do obsługi wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się 

w klasie jest nauczyciel lub pracownik obsługi szkoły. Zabrania się uczniom podłączania 

do gniazdek elektrycznych wszelkich urządzeń prywatnych. 

3. Uczeń może opuścić klasę w trakcie zajęć w uzasadnionej sytuacji i tylko za zgodą 

nauczyciela. Uczniowie udający się np. do toalety, są zwalniani pojedynczo. 

 

§5 

 

Zasady zachowania podczas przerw międzylekcyjnych 

 

1. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela 

dyżurującego oraz pracowników obsługi szkoły. 

2. Przerwa rozpoczyna się i kończy równo z dzwonkiem. Po  dzwonku  rozpoczynającym  

kolejną lekcję, uczniowie zobowiązani są niezwłocznie udać się do wyznaczonych sal 

lekcyjnych. 

3. Bezwzględnie zakazuje się uczniom opuszczania terenu szkoły w trakcie przerw 

międzylekcyjnych. 

4. W trosce o swoje bezpieczeństwo uczniowie: 

a. nie biegają po szkole, 

b. nie grają w piłkę na korytarzach oraz w salach, 

c. nie zbiegają ze schodów, 

d. noszą zawiązane obuwie, 

e. nie siadają na parapetach, 

f. nie wychylają się przez okno, 

g. nie huśtają się na krzesłach, 

h. nie odstawiają krzeseł osobom siadającym, 

i. ostrożnie otwierają drzwi klasy, 

j. nie wszczynają awantur, nie biorą udziału w bójkach, 

k. nie popychają kolegów, nie podstawiają im nóg, 

l. informacje o każdej niebezpiecznej sytuacji natychmiast przekazują osobie dorosłej, 

 

5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  zapewnia się uczniom możliwość  

wyjścia  na teren przed szkołą, a nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest objąć ich opieką 

zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów. 
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§6 

 

Organizacja wyjść na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły 

 

1. W przypadku wyjść zorganizowanych poza teren szkoły (np. uroczystości szkolne, 

imprezy i zawody sportowe) opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca lub nauczyciel 

wskazany przez dyrektora. 

2. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz 

zawodach sportowych sprawują nauczyciele przedmiotu lub wskazani przez dyrektora 

zespołu inni nauczyciele. 

3. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły odbywają się zgodnie z  regulaminem  wycieczek  i 

wyjść szkolnych. 

 

§7 

 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

 

1. W przypadku, gdy na terenie szkoły dojdzie do wypadku ucznia, należy podjąć 

następujące kroki: 

a. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem wypadku, zapewnia 

udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wzywa pielęgniarkę szkolną. 

b. Niezwłocznie zawiadamia o wypadku pogotowie ratunkowe (tel. 112). 

 

c. Niezwłocznie zawiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów). 

d. Zawiadamia o wypadku dyrektora zespołu. 

 każdym wypadku na terenie szkoły dyrektor powiadamia pracownika służby 

BHP. 

 wypadku ciężkim lub zbiorowym dyrektor zespołu  powiadamia  policję,  

prokuraturę i Opolskiego Kuratora Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia-

państwową inspekcję sanitarną. 

e. Dyrektor zespołu powołuje zespół powypadkowy. 

f. Wypadek należy wprowadzić do rejestru wypadków oraz zastosować środki 

profilaktyczne, mające na celu zapobieganie podobnym wypadkom. 

g. Należy omówić z pracownikami szkoły okoliczności, przyczyny oraz skutki wypadku. 

 

2. W przypadku, gdy uczeń zgłasza problem zdrowotny w trakcie zajęć lekcyjnych, 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

a. W miarę swoich możliwości udziela uczniowi pomocy. 
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b. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa pielęgniarkę szkolną i/lub pogotowie ratunkowe 

oraz powiadamia rodziców (prawnych opiekunów). 

c. W żadnym przypadku nauczyciel nie może pozostawić ucznia bez opieki. 

d. Uczeń może opuścić szkołę tylko pod opieką rodziców (prawnych opiekunów). 

e. W wyjątkowej sytuacji rodzic (prawny opiekun) może wyznaczyć inną osobę, która, 

odbierając ucznia, potwierdzi swoją tożsamość dowodem osobistym oraz podpisze 

stosowną informację. 

 

§8 

 

Procedury postępowania nauczyciela w sytuacjach szczególnych 

 

Procedury postępowania nauczyciela w sytuacjach szczególnych określa odrębny regulamin. 


