
Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące 

w Szkole Podstawowej nr 2 

w Nowym Targu 

Podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa w szkole są: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 p. 

1457 z późn. zm.); 

- art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2018 r. p. 967 t.j.) 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 p. 69 z późn. zm.) 

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

Ogólne warunki bezpieczeństwa 

1. Szkoła posiada monitoring. Zapisy z monitoringu mogą być udostępnione 

uprawnionym instytucjom. 

2. Plany ewakuacyjne umieszczone są w widocznych miejscach na każdej 

kondygnacji szkoły, a drogi ewakuacyjne są wyraźnie oznaczone. 

3. Teren szkoły jest ogrodzony. 

4. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się odpowiednie oświetlenie                    

i ogrzewanie. 

5. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupywane przez szkołę posiadają 

odpowiednie atesty lub certyfikaty. 



Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

 

6. W klasopracowniach, salach gimnastycznych i boiskach szkolnych 

umieszczone są w widocznym miejscu regulaminy i instrukcje. 

Nauczyciel, prowadzący tam lekcje ma obowiązek  zapoznać z nimi 

uczniów na początku roku szkolnego.  

7. Nauczyciele ( w szczególności wychowawcy i pedagodzy) 

przeprowadzają pogadanki, dyskusje na temat różnych zagrożeń oraz 

sposobów przeciwdziałania i zapobiegania im. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie BHP i sposobów 

udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. 

9. W przypadku wyjść zorganizowanych poza teren szkoły (MOK, 

uroczystości, imprezy i zawody sportowe) opiekę nad uczniami sprawuje 

wychowawca lub nauczyciel wskazany przez dyrektora. 

10. Przy wyjściu bocznym ze szkoły (obok drzwi wejściowych do/z szatni) 

znajduje się skrzynka kontaktowa, do której uczniowie i rodzice mogą 

wrzucać anonimowe informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa. 

11. Wszystkie wyjścia poza szkołę odbywają się zgodnie z regulaminem 

wycieczek. 

12. W przypadku nieobecności nauczyciela, dyrektor zapewnia inną 

organizację zajęć dydaktycznych albo zajęcia opiekuńcze. Można także 

odwoływać pierwsze lekcje oraz zwalniać uczniów z ostatnich ( o czym 

uczniowie informowani są dzień wcześniej). 

13. W sytuacjach szczególnych szkoła współpracuje z policją i sądem. 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, nadzór nad tym kto wchodzi do 

szkoły sprawuje pracownik obsługi (woźna) oraz dyżurujący nauczyciele. 
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15. Na terenie szkoły bez zgody dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, 

filmowania i rozpowszechniania zdjęć i filmów. 

16. Każdy uczeń ma prawo do ubezpieczenia, którego dokonuje się do końca 

września  każdego roku szkolnego. Decyzje o wyborze oferty 

ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców. 

17. W razie złego samopoczucia ucznia ze szkoły odbiera go rodzic lub 

osoba wskazana przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów 

Znajomość podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia. 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do poleceń nauczycieli 

prowadzących zajęcia, nauczycieli dyżurujących oraz pracowników 

obsługi podczas wchodzenia do budynku szkoły, korzystania z szatni, 

przerw międzylekcyjnych, w czasie, przed i po zakończeniu zajęć. 

2. Uczniowie mają zakaz wychodzenia poza teren szkoły w czasie 

przewidzianym w planie lekcji. 

3. W czasie trwania lekcji uczniom nie wolno przebywać na korytarzach 

szkolnych. 

4. W salach lekcyjnych uczniom wolno przebywać tylko pod opieką 

nauczyciela. 

5. Uczeń może opuścić klasę w trakcie zajęć w uzasadnionej sytuacji i tylko 

za zgodą nauczyciela. 

6. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

znajdujących się w sali lekcyjnej a także otwierać szafek ,w których 

znajdują się pomoce. 
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7. Na terenie szkoły uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego lub 

innych urządzeń elektronicznych, a jeżeli zachodzi taka konieczność tylko 

za zgodą nauczyciela. 

8. Zabrania się uczniom biegania po korytarzach podczas przerw 

międzylekcyjnych, siadania na poręczach schodów, schodach i parapetach 

i otwierania okien. 

9. Na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać ogólnodostępnych 

regulaminów i instrukcji. 

10. Za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczniów w szatni 

(telefony komórkowe, pieniądze, dokumenty, odtwarzacze mp3, biżuterię , 

klucze itp.) szkoła   nie ponosi odpowiedzialności. 

11.Uczeń jest zobowiązany do korzystania z pomieszczeń i urządzeń                     

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

12.Uczniowie nie mogą wnosić do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów 

oraz materiałów potencjalnie niebezpiecznych. 

13.Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego 

miejsca w czystości. 

14.W razie zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i sprzętów na terenie 

szkoły rodzice ucznia   ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone 

szkody. 

 


