
 
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI I ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ZAMKOWA SZKOŁA” 

W RADZIONKOWIE 
 

§1 
 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne 

warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej budynkiem. 

2. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli i pracowników szkoły. 

3. W szkole znajduje się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu plan ewakuacji placówki. 

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

5. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa, co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów 

szkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z kontroli 

sporządza się protokół, podpisany przez osoby kontrolujące, a którego kopie przekazuje się organowi 

prowadzącemu. 

6. Nie dopuszcza się do rozpoczęcia zajęć, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone 

zajęcia lub stan jego wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza uczniów. 

7. Szlak komunikacyjny wiodący poza teren szkoły uniemożliwia bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

8. W przypadku opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem. 

9. Urządzenia sanitarno higieniczne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności. 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny 

osobistej. 

11. Istniejące w szkole urządzenia wentylacyjne, grawitacyjne, elektryczne, podlegają okresowemu przeglądowi. 

12. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

13. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty. 

14. Stołówkę utrzymuje się w czystości, a jej wyposażenie w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie. 

15. Gorące posiłki są spożywane w stołówce. 

16. Pokój nauczycielski, sala logopedyczna wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy. 

17. W szkole w widocznym miejscu znajduje się instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. 

18. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieupoważnionym, są odpowiednio 

oznakowane 

19. Urządzenia niesprawne, uszkodzone oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed uruchomieniem. 

20. Stoliki uczniowskie, krzesła i inne sprzęty szkolne dostosowane są do wzrostu uczniów i rodzaju pracy. 

21. Udział uczniów w pracach na rzecz środowiska lub szkoły może mieć miejsce tylko po zaopatrzeniu ich 

w odpowiedni sprzęt lub środki ochrony indywidualnej do wykonywania tych prac oraz po zapewnieniu właściwego 

nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

22. Podczas zajęć na terenie szkoły: obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami 

sprawuje nauczyciel prowadzący. 

23. Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, postępowania p. poż. i higieny pracy a także w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

24. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów. 



25. Na pierwszych zajęciach nauczyciele omawiają z uczniami regulaminy pracowni informatycznej i sali rekreacyjnej. 

26. Prowadzący zajęcia sportowe zapoznaje uczniów biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania 

ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach. 

27. Przed dopuszczeniem uczniów do zajęć prowadzący je nauczyciel sprawdza czy warunki pracy nie stwarzają 

zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. O wszystkich nieprawidłowościach nauczyciel zgłasza dyrektorowi. 

28. Wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią (w pierwszym dniu nauki 

nowego roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każdym wyjazdem na wycieczkę oraz w każdej 

sytuacji, którą nauczyciel uzna za konieczne). 

29. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności 

ćwiczących. 

30. Ćwiczenia nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

31. W szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie komunikacyjne, 

przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. 

32. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, 

w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy.  

1) Zasady postępowania w razie wypadku określa Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku 

dziecka w szkole stanowiąca załącznik1 do niniejszej procedury. 

2) Zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej określa Procedura udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej - załącznik 2 

33. W przypadku zauważenia w szkole symptomów wskazujących na stosowanie w domu przemocy wobec dziecka 

obowiązują zasady postępowania określone w Procedurze niebieskiej karty stanowiącej załącznik 3 do niniejszej 

procedury. 

34. W szkole zapobiega się rozprzestrzenianiu chorób. Zasady postępowania w takich przypadkach określają 

procedury (załącznik4): 

1) procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień; 

2) procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy 

35. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu na zajęciach informatycznych, posiada 

zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, 

eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących 

nienawiść i dyskryminację. Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się zawsze pod nadzorem nauczyciela.  

36. W szkole obowiązują ścisłe zasady określone w procesach postępowania opisane w załącznik 5 do niniejszej 

procedury, a dotyczące: 

1) organizacji i przebiegu dyżurów nauczycielskich; 

2) organizacji i przebiegu przerw między zajęciami; 

3) organizacji i przebiegu schodzenia i rozchodzenia się uczniów; 

4) organizacji i przebiegu zajęć wychowania fizycznego poza terenem szkoły; 

5) organizacji i przebiegu wycieczek i spacerów. 

 

 

 


