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I. Uwarunkowania prawne zapewnienia bezpieczeństwa           

w szkole 

 

Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi 

kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do 

najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów.   

Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia regulują przede 

wszystkim:     

 

1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.  

 

Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do 

kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 

odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju  

 

2)  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny  

 

3)   wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży 

 

 6)   możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i 

młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 

niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

 

 14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach i placówkach  

 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji 

nadzwyczajnych. 

 

Art. 5 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej 

ucznia.   
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2. ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.  

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady funkcjonowania organów                

i urzędów państwa wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz procedury przeciwdziałania          

i zapobiegania działalności terrorystycznej:   

 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r.  

 

Art. 1 Ustawa określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz 

współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych 

działań.  

 

Art. 2   Ustawa definiuje istotne pojęcia związane z terroryzmem. Ilekroć w ustawie 

jest mowa o:   

1. działaniach antyterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania 

organów  

administracji publicznej, polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich 

zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów 

wykorzystywanych do reagowania na nie;  

 

2. działaniach kontrterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania 

wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu 

przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 

zm.), prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia dla 

życia, zdrowia osób oraz mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i 

środków oraz specjalistycznej taktyki działania,  

 

6. miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć 

przestrzeń otwartą lub zamkniętą, w której nastąpiło zdarzenie o charakterze 

terrorystycznym lub w której wystąpił lub miał wystąpić jego skutek oraz 

przestrzeń, w której występują zagrożenia związane ze zdarzeniem o 

charakterze terrorystycznym;  

 

7. zdarzeniu o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć 

sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu.    
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3.  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r.   

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  

 

Art. 6   

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z 

powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego 

rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel 

obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów 

postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.    

 

4. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.    

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r. 

Art. 1  

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 

1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie 

ukończyły lat 18;  

2. postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które 

dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17; 

3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do 

osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez te osoby lat 21.   

 

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1. „nieletnich” – rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1;   

2. „czynie karalnym” – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę 

jako:   

a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo  

b) wykroczenie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art. 76, art. 85, art. 

87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art. 143 Kodeksu wykroczeń.   

 

Art. 2 Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni 

wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.   

 

Art. 3 § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji 

nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 

szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 

włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek 

odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o 

tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub 

innego właściwego organu.    
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§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez 

nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub 

Policję.   

 

§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego 

ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd 

rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie 

dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.   

 

 

5. ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r.  

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

 

Art. 415 Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 

naprawienia. 

Art. 426 Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za 

wyrządzoną szkodę.   

 

Art. 427  

 

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której 

z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie 

można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę 

osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby 

powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się 

również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego 

stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub 

cielesnego winy poczytać nie można. 

 

 

6.  ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r.    

Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.   

 

Art. 1 § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 

zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 

popełnienia.    

 

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna 

szkodliwość jest znikoma.    

 

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można 

mu przypisać winy w czasie czynu   

 

Art. 10  

 

§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia 

czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.    

 

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego 
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określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 

3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, 

może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli 

okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i 

warunki osobiste za tym przemawiaj, a w szczególności, jeżeli poprzednio 

stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.    

 

§ 3. W wypadku określonym w § 2, orzeczona kara nie może przekroczyć 

dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za 

przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne 

złagodzenie kary.    

 

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, 

lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, 

lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności 

sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 

tym przemawiają.    

 

Art. 115  

 

 

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w 

ustawie karnej.    

 

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę 

rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej 

szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez 

sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj 

naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. (…)   

 

§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na 

umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność 

cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji 

państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na 

umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej 

rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące  

lekceważenie porządku prawnego.    

 

 

7. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z                      

26 października 1982.    

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 

1982 r. 

 

  Art. 14 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-

wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;    

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;   
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8. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.    

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.   

 

Art. 1 Ustawa określa:  1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii;  2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie 

przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, 

przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może 

prowadzić do narkomanii; 

Art. 2 Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w 

szczególności:  1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

profilaktyczną;  2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;  3) 

ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;  4) nadzór nad substancjami, 

których używanie może prowadzić do narkomanii;  5) zwalczanie 

niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  6) nadzór nad 

uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić 

do narkomanii. 

Art. 5 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

określonym w ustawie.  2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są 

realizowane, w zakresie określonym w ustawie, także przez: 1) przedszkola, 

szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

Art. 19 1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna 

obejmuje:  1) promocję zdrowia psychicznego;  2) promocję zdrowego stylu 

życia;  3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie 

może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach;  4) edukację 

psychologiczną i społeczną;  5) edukację prawną;  6) działania interwencyjne.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:  1) 

wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 

wychowawczo-profilaktycznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty;  

2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów  

przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz 

profilaktyką w szkołach i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach 

wyższych.   
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II. Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole 
 

Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:  

- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,  

- usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,  

-zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.   

 

Procedury dotyczą:  

- kadry zarządzającej,  

- nauczycieli,  

- rodziców/prawnych opiekunów uczniów,  

- uczniów,  

- pracowników administracji i obsługi.    

     

TELEFONY ALARMOWE  

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 

-  Policja 997 

-  Straż Pożarna 998  

-  Pogotowie Ratunkowe 999  

-  Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112   

-  Pogotowie Energetyczne 991  

-  Pogotowie Gazowe 992  

-  Pogotowie Ciepłownicze 993 

-  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

- Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.   

 

 

PB01 - OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ SZKOŁY 

 

1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych. 

2.Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów 

przekazują aktualne dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia i zasadach 

opuszczania szkoły przez dziecko na odpowiednich formularzach .  

3. Szkoła zwraca się do rodziców/prawnych opiekunów o wyrażenie zgody na:  
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1) przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym do funkcjonowania 

dziennika, publikację danych i wizerunku dziecka w celu promocji osiągnięć jego i szkoły, 

publikację danych i wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły,  

2) wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku 

zachorowania lub urazu, 

3) udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza terenem 

szkoły i jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i imprezach klasowych.  

4. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od godziny 

7:30. 

 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły 

przed wyznaczonymi godzinami dyżurów lub godzinami pracy świetlicy oraz za dziecko, 

które nie zgłosiło się do świetlicy.  

6. Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i czasie pracy świetlicy 

uczeń pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, których 

polecenia zobowiązany jest respektować. 

 7. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe i zajęcia świetlicowe,       

a także podczas przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać terenu szkolnego.  

 8. W salach lekcyjnych, pracowniach i hali sportowej uczeń może przebywać wyłącznie        

za zgodą nauczyciela, respektując obowiązujące regulaminy.  

9. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np. 

latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji toksycznych.  

10. Uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o zauważonych 

zagrożeniach.  

11. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką dyżurujących 

nauczycieli (w wyznaczonych miejscach – według obowiązującego grafiku dyżurów).  

12. Dzieci grup przedszkolnych są przekazywane przez rodziców pod opiekę wychowawcy 

lub pomocy nauczyciela.  

13. Dzieci z grup przedszkolnych przez całe zajęcia pozostają pod opieką wychowawcy.      

Po zakończeniu zajęć wychowawca odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje 

nauczycielowi świetlicy lub  przekazuje rodzicowi/prawnemu opiekunowi.  

14. W klasach 1 – 3 uczniowie podczas wszystkich zajęć pozostają pod opieką wychowawcy 

lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć dzieci idą na świetlicę lub 

do szatni gdzie czekają  rodzice/ prawni opiekunowie. Za zgodą rodziców /prawnych 

opiekunów uczniowie klasy 2 i 3 po zakończeniu zajęć szkolnych (nie idący na świetlicę) 

niezwłocznie opuszczają szkołę, udając się do domu.  
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15. Zasady postępowania dotyczące przyprowadzania do szkoły i odbierania ze szkoły dzieci 

oddziałów przedszkolnych oraz uczniów, którzy nie ukończyli 7 lat, określa statut szkoły. 

Ponadto umożliwia się, w nagłych przypadkach, aby informacja o osobie incydentalnie 

upoważnionej do odebrania dziecka ze szkoły była przekazana telefonicznie do sekretariatu 

szkoły lub do wychowawcy. Informacja ta powinna określać imiona i nazwiska: odbieranego 

dziecka, jego rodziców i osoby upoważnionej do odbioru dziecka oraz serię i numer dowodu 

osobistego osoby upoważnionej.  

16. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie II etapu edukacyjnego niezwłocznie 

opuszczają szkołę lub udają się do świetlicy szkolnej. 

17. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem, czekają na 

nauczyciela odprowadzającego (według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję)  do 

autobusu na dolnym korytarzu lub przed budynkiem szkoły. Następnie wraz z nauczycielem 

udają się na przystanek autobusowy.   

18. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy 

szkolnej”. 

19. Uczniowie samowolnie przebywający w innych miejscach niż wyznaczone są 

odprowadzani do wychowawcy lub  pedagoga szkolnego (w godzinach jego pracy). 

Konsekwencją niestosowania się ucznia do niniejszych zasad są kary przewidziane w Statucie 

Szkoły.  

20. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty uczniowie pozostają 

pod opieką osób prowadzących te zajęcia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczestników tych zajęć. W grupach „0” i klasach 1 – 3 osoba prowadząca te 

zajęcia odbiera dzieci ze świetlicy/sali lekcyjnej. Uczniowie II etapu udają się na te zajęcia 

samodzielnie po zakończeniu zajęć szkolnych lub ze świetlicy.  

21. Na terenie boiska opiekę sprawuje nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia sportowe lub 

nauczyciel dyżurujący.   

22. Rodzice uczniów przebywają w szkole w korytarzu D dół. W trakcie załatwiania spraw      

w sekretariacie, konsultacji z nauczycielami udają się bezpośrednio do miejsca spotkania.  

23. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole. 

24. Wstęp do budynku szkoły osób niebędących:  

- uczniami lub pracownikami szkoły,  

- rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów szkoły, bądź osobami uprawnionymi do   

  odbierania dzieci ze szkoły,  

- kontrahentami lub współpracownikami szkoły,  

- pracownikami Urzędu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,  

- pracownikami Kuratorium Oświaty w Łodzi lub urzędów administracji publicznej powiatu  

 Opoczyńskiego lub Województwa Łódzkiego,  
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-uczniami, pracownikami, przedstawicielami innych szkół, jednostek, podmiotów, 

współuczestniczącymi w zajęciach i wydarzeniach na terenie szkoły, zwanych dalej 

„gośćmi”, podlega kontroli i monitoringowi.  

 

PB02 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH    

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno –wychowawcze prowadzone        

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 10 minut (do godziny 10:30) i nie mniej niż 

5 min.(od godz. 12:35 do 14:15), a  przerwa obiadowa trwa nie krócej niż  20 minut. 

 4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 5.O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczniowie są informowani przez 

wychowawcę lub pedagoga oraz poprzez informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.  

6. O doraźnych zmianach w planie lekcji uczniowie klas 0 – 3 są informowani przez 

wychowawcę, a uczniowie II etapu edukacyjnego poprzez informacje umieszczone na tablicy 

ogłoszeń. 

 7. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek                

i wyjazdów.  

8. Podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką osób 

prowadzących te zajęcia.  

9. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności.  

10. Każda pracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na 

początku września.  

11. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za co 

odpowiadają dyżurni i nauczyciel, który prowadził zajęcia. 

 12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły Dyrektor 

może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami.    
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PB03 - ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW 

NAUCZYCIELI    

1. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 10 minut (do godziny 10:30) i nie mniej niż 

5 min.(od godz. 12:35 do 14:15), a  przerwa obiadowa trwa nie krócej niż  20 minut. 

2. W czasie przerw uczniowie przebywają w korytarzach szkolnych we właściwych 

segmentach, w czasie przerw obiadowych również w stołówce szkolnej. W okresie wrzesień-

październik i marzec-czerwiec przy sprzyjających warunkach pogodowych jako miejsce 

spędzania przerw może zostać również wyznaczony plac szkolny.  

3. Uczeń zobowiązany jest zachowywać się podczas przerw spokojnie, w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób – nie biegać, nie popychać innych, 

nie wychodzić poza teren szkoły, dbać o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, 

szanować mienie szkoły i cudzą własność.  

4. Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych 

pracowników szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, bezzwłocznie zgłosić 

pracownikom szkoły informacje o zauważonych zagrożeniach.  

5. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

dyrekcję. Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczo-wychowawczego szkoły            

i wchodzą w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

6. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed zajęciami szkolnymi (od 

godz. 7:30), podczas przerw między lekcjami i na przerwie bezpośrednio po zakończeniu 

zajęć w danym korytarzu.  

7. W razie nieobecności nauczyciela doraźne zastępstwo na dyżurze pełni inny wyznaczony 

nauczyciel.  

8. Obowiązki nauczyciela dyżurującego  

a) Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem 

dyżurów nauczycielskich.  

b) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, które 

przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

c) Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą postępowania wobec 

uczniów naruszających regulamin szkolny).  

d) Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrekcję szkoły o zauważonych podczas dyżuru 

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu                        

i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły. 

e) Jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący 

zobowiązany jest do przestrzegania procedury dotyczącej wypadków i urazów uczniowskich, 

jednocześnie zapewniając obecność innego nauczyciela dyżurującego w danym miejscu.    
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PB04 – USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA    

 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują 

rodzice/prawni opiekunowie, dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do 

wychowawcy klasy  lub telefonując bezpośrednio do wychowawcy klasy.   

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie: 

- zwolnienia lekarskiego,  

- zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach 

sportowych lub w konkursach pozaszkolnych).  

 

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych    

od ustania absencji. Usprawiedliwienie od lekarza uczeń dostarcza bezpośrednio do 

nauczyciela- wychowawcy.    

 

   

PB05 – DORAŹNE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

LEKCYJNYCH    

1. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonuje rodzic osobiście u nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

2. Rodzic może złożyć pisemną prośbę u wychowawcy klasy lub pedagoga  o zwolnieniu 

dziecka  z zajęć dydaktycznych. 

 3. Począwszy od klasy 4-tej uczeń zwolniony w trakcie planowych zajęć przez wychowawcę 

lub pedagoga, opuszcza szkołę samodzielnie.  

4. Doraźne zwolnienie ucznia z zajęć w związku z udziałem w zawodach, konkursie, 

wycieczce może również zostać dokonane przez nauczyciela, który przejmuje opiekę nad 

uczniem i odpowiednią informację umieszcza na tablicy w pokoju nauczycielskim.  

5. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia na drugiej lub kolejnej lekcji klasy             

w danym dniu, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy lub pedagoga 

szkolnego, który podejmuje działania wyjaśniające.   
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PB06 – STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

LEKCYJNYCH   

1. Wychowanie fizyczne  

Dyrektor zwalnia ucznia z lekcji wychowania fizycznego na podstawie podania  złożonego 

przez rodzica/prawnego opiekuna i w oparciu o zaświadczenie lekarskie, na czas określony    

w tym zaświadczeniu.  

2. Drugi język obcy  

Dyrektor zwalnia ucznia z  lekcji (drugiego) języka obcego  na podstawie podania złożonego 

przez rodzica/prawnego opiekuna i w oparciu o zaświadczenie lekarskie, na czas określony     

w tym zaświadczeniu.  

3. Religia i etyka  

Lekcje religii organizowane na podstawie odrębnych przepisów są zajęciami obowiązkowymi 

dla ucznia, o którego uczestnictwie w tych zajęciach rodzic zdecydował, chyba że rodzic w 

dalszym czasie złoży do Dyrektora podanie, na podstawie którego uczeń zostaje zwolniony     

z tych zajęć. Rodzic może w każdym czasie podjąć decyzję o uczestniczeniu dziecka              

w zajęciach religii / etyki 

 4. Wychowanie do życia w rodzinie 

 Zajęcia wychowania do życia w rodzinie organizowane od klasy 4-tej są zajęciami 

obowiązkowymi dla ucznia, chyba że rodzic/prawny opiekun złoży do Dyrektora podanie      

w tej sprawie.  

5. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, pozostaje w tym czasie pod opieką 

świetlicy szkolnej. W przypadku, gdy lekcja przedmiotu, w nauce którego uczeń nie 

uczestniczy, jest pierwszą lub ostatnią w danym dniu opiekę przejmuje rodzic. 

6. Pod opieką świetlicy szkolnej pozostaje również uczeń, który oczekuje na zajęcia 

edukacyjne w systemie klasowo-lekcyjnym.  

7. Dzieci z grup „0” są przekazywane pod opiekę nauczycielowi świetlicy przez 

wychowawcę.  

8. Uczniowie kl. 1-8 stawiają się w świetlicy punktualnie z chwilą rozpoczęcia się  

odpowiedniej lekcji.  

 

PB07 – SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH    

1. W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę uczniom.           

Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby rodzice przekazali wcześniej stosowną 

informację wychowawcy klasy.  

2. Opieka sprawowana jest w formie zajęć świetlicowych przez nauczycieli wyznaczonych 

przez Dyrektora.   

 

 

  



17 
 

PB08 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACCYJNYCH I LOGOPEDYCZNYCH    

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo 

w tych zajęciach złożoną w formie pisemnej.  

2. Terminy zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych ustalane są przez nauczycieli                    

i zatwierdzane przez Dyrektora. 

 3. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć rewalidacyjnych czy logopedycznych w opisany 

powyżej sposób, zajęcia te są obowiązkowe. 

5. Uczniowie stawiają się  u nauczyciela  prowadzącego zajęcia rewalidacyjne lub 

logopedyczne punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.  

6. Wychowawcy na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków                             

na rewalidacyjnych i logopedycznych.  

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub logopedyczne  powiadamiają 

rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji ucznia na zajęciach podczas zebrań z rodzicami, 

przekazując informację przez wychowawcę klasy.         

               

PB09 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH    

A. Koła przedmiotowe / koła zainteresowań  

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie jego 

wyboru oraz deklaracji1 rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.  

3. Uczniowie stawiają się na zajęcia koła punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.   

B. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz deklaracji rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w opisany powyżej 

sposób, zajęcia te są obowiązkowe.  

3. Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane 

przez Dyrektora.  

4. Uczniowie stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.  

5. Wychowawcy na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych  
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7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze powiadamiają 

rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji ucznia na zajęciach w terminach zebrań               

z rodzicami przekazując informację  przez wychowawcę klasy.          

    

PB10 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI 

ZDROWOTNE    

1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi lub wychowawcy 

klasy. 

2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły ma 

obowiązek oddać ucznia pod opiekę wychowawcy klasy, a pod jego nieobecność innemu 

nauczycielowi.  

3. Wychowawca organizuje opiekę dla ucznia np. poprzez powiadomienie 

rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy medycznej 

4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym 

rodziców/prawnych opiekunów. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić 

mu opiekę medyczną.  

5. W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może odebrać 

inna, upoważniona przez rodzica osoba.  

6. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu 

pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora 

nauczyciel lub dyrektor szkoły.  

7. Wychowawca powiadamia nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem o przyczynie jego 

nieobecności i przejęciu nad nim opieki.    

   

PB11 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI    

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów, 

 c) niezwłocznie powiadamia dyrektora. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – 

prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  
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2. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku 

lub wychowawca, powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia.  

3.Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub wychowawca powiadamia rodzica o zdarzeniu.  

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub wychowawca wzywa pogotowie ratunkowe.  

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty.  

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie szkoły, dyrektor zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania zdjęć przez zespół powypadkowy.  

8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki/ opiekun grupy i on odpowiada 

za nie. 

 9. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego - w skład zespołu wchodzi, 

nauczyciel, pod opieką którego zdarzył się wypadek, wychowawca, inny nauczyciel, pedagog 

szkolny.  

10. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową;  

- przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica lub 

wychowawcy/pedagoga szkolnego) i sporządza notatkę służbową;  

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są 

uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego,     

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia;  

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku;  

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, 

gdy zdarzył się wypadek;  

-uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku;  

- sporządza protokół powypadkowy  

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły;  
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- w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie 

odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym;  

- przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących 

im prawach w toku postępowania powypadkowego;  

- z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy 

-potwierdzają ten fakt podpisem w protokole;  

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają to podpisem w protokole, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty 

protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek, jeden egzemplarz protokołu 

powypadkowego pozostaje w szkole;  

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy 

odbieraniu protokołu), zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na 

piśmie przewodniczącemu zespołu.  

 

PB12 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ  NA 

LEKCJI    

1. W przypadku zachowania ucznia, które zaburza tok lekcji, nauczyciel prowadzący zajęcia 

podejmuje działania dyscyplinujące.  

2. W przypadku, gdy uczeń nie koryguje swojego zachowania, nauczyciel korzysta z pomocy 

pedagoga szkolnego.  

3. Pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ucznia.  

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem, pedagog we 

współpracy z wychowawcą i rodzicami ucznia przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia.   

5. Pedagog ustala system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych w celu eliminacji 

zachowań niepożądanych.  

6. Pedagog informuje rodziców o zaistniałym problemie i podjętych działaniach.    
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PB13 – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA 

DEMORALIZACJĄ LUB SKUTKAMI CZYNÓW ZABRONIONYCH    

 

A. Bójka uczniów na terenie szkoły.  

1. W przypadku bójki należy w miarę możliwości odizolować uczestników i powiadomić 

wychowawcę lub pedagoga. 

2.  Wychowawca lub pedagog ustala okoliczności zdarzenia (monitoring, rozmowa ze 

świadkami).  

3. Wychowawca wpisuje uwagę do dziennika lub zeszytu uwag.  

5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.   

 

B.  Podejrzenie występowania agresywnych zachowań uczniów w szkole lub przypadki 

tzw. fali. 

 

Agresja fizyczna   

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji 

fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik 

szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie 

wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać 

krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu 

miedzy uczniami.  

2. Należy powiadomić  wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły oraz powiadomić  

rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.  

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) -  wychowawca/ pedagog / dyrektora 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 

(opiekunów prawnych).  

4. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

5. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) 

poszkodowanego.  

6. Wychowawca/ pedagog szkolny przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami 

prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  

7. Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, 

jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi.  

8. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić          

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania       

w podobnych przypadkach.  W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora,       

z widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której 

zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane 

w statucie i/lub regulaminie szkoły. 
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Agresja słowna  

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie  

tego zjawiska.  

2. Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga.   

3. Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić 

osobno.   

4. Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu 

ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.   

5. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników zdarzenia.  

6. Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi.  

7. W przypadku agresji słownej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania           

w podobnych przypadkach.   

8. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana 

jest Policja.  

9. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły.  

 

C. Podejrzenie popełnienia kradzieży lub  wymuszenia pieniędzy albo przedmiotów 

wartościowych przez ucznia wobec innego ucznia szkoły na terenie szkoły.  

1. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać 

podjęte bezzwłocznie .  

Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.                   

2. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod 

opiekę wychowawcy lub dyrektora szkoły.  

3.  Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży  

lub wymuszenia i przekazanie ich Policji. 

4.  Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej  

oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzące podejrzenie co do 

ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik 

szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia. Może to zrobić tylko Policja).  

5. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu  

i ewentualnych świadków zdarzenia  

6. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy                        
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i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej   

rozmowy podpisaną przez rodziców.  

7. Należy powiadomić Policję.   

8. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.  

 

D. Uczeń przebywający na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie alkoholu lub 

środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i dyrektora szkoły          

oraz sporządza notatkę.  

2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki).  

3.Wychowawca zawiadamia o fakcie rodziców i zobowiązuje ich do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Wychowawca może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole lub przeniesieniu 

go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz. 

6. Gdy rodzice nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, wychowawca lub pedagog 

powiadamia policję. 

 

 

E. Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę i dyrektora szkoły.  

2. Ucznia należy odizolować.   

3. W obecności drugiej osoby dorosłej wychowawca lub dyrektor szkoły żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka (samodzielne przeszukanie plecaka lub odzieży to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji).  

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie (substancji nie należy dotykać, aby nie zatrzeć 

śladów) należy ją zabezpieczyć i wezwać policję.  

5. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, wychowawca niezwłocznie powiadamia o zaistniałym 

zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa policję.  

6. Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia.   

 

 

 

F. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominających alkohol lub środki 

odurzające.  

1. Osoba znajdująca substancję zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych, 

powiadamia dyrektora szkoły który wzywa policję.   
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G. Informacja o spożywaniu przez ucznia alkoholu lub zażywaniu środków 

odurzających poza zajęciami szkolnymi.  

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/ dyrektora szkoły/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu.  

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz sporządza 

notatkę.   

 

H. Podejrzenie o paleniu papierosów przez ucznia  na terenie szkoły. 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły 

papierosy nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie 

podejrzenie ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły lub 

pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/ prawnych opiekunów ucznia  i ustala        

z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem. 

3. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz 

sporządza notatkę.   

 

I. Informacja o popełnieniu przez ucznia innych czynów zabronionych poza terenem 

szkoły  

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły lub pedagoga o zaistniałym 

zdarzeniu.  

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz sporządza 

notatkę.   

 

J. - Podejrzenie wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów         

w szkole 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien powiadomić wychowawcę klasy, 

dyrektora szkoły i/lub pedagoga szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania 

czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.  

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 

zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego 

ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach. 

3. Wychowawca lub pedagog  szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o 

zaistniałym zdarzeniu  dyrektora szkoły , a następnie rodziców ucznia.   

4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego 

zachowań, wychowawca, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich 

dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim. 

5. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły                    

i  przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne 

postępowanie z dzieckiem.  

6. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 
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pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje 

na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – 

Wydział ds. Nieletnich.  

7. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. 

gwałtu), pedagog szkolny lub wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły po 

uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą 

jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Wychowawca całe 

zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.  

 

K. Ujawnienie cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy).  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę, dyrektora szkoły lub/i pedagoga.  

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając jej 

wsparcia.  

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków.  

4. Wychowawca i pedagog przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody        

i ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy.  

5. Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia rodziców poszkodowanego ucznia i policję.  

6. Jeżeli aktu cyberprzemocy dokonał uczeń naszej szkoły wychowawca zawiadamia 

rodziców i nakłada karę na sprawcę zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.  

7. Wychowawca i pedagog szkolny monitorują sytuację poszkodowanego ucznia i udzielają 

pomocy psychologicznej.    

 

 PB 14  PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW PEDOFILII W  SZKOLE 

  

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.   

2. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora, 

wychowawcę oraz/i pedagoga szkolnego.  

3. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji  

4. Następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o  

stwierdzonym zagrożeniu.  

5. Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne wśród  

uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form 

przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie.   

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać  

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 

czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania. 

7. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę                         

z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia). 
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8. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

9. Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić  rozmowę                                    

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia  

10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania   

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na 

uczennicą/uczniem.  

 

PB15 – UCZESTNICTWO UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH    

1. Uczeń uczestniczy w zawodach sportowych na podstawie kwalifikacji dokonanej przez 

nauczyciela wychowania fizycznego i pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.  

2. W trakcie zawodów uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela.                                          

 

PB16 – REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH I IMPREZ POZA SZKOŁĄ    

1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa  

i turystyki. 

 2. W organizowaniu form krajoznawstwa i turystyki, szkoły mogą współdziałać ze          

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo i turystyka.  

3. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:  

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,  

2) poznawanie kultury i języka innych państw,  

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,  

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody,  

6) podnoszenie sprawności fizycznej,  

7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  

8) przeciwdziałanie patologii społecznej,  

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.  

5. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  

1) wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne - inicjowane i realizowane przez 

nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej,  

2) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,  

3) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, 

szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.  

6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań       

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.  

7. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne.  
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8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych                  

odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich rodziców/ 

prawnych opiekunów.  

9. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym                               

i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów 

o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. 

10. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki.  

11. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora 

szkoły, osoba pełnoletnia, która:  

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

2) jest instruktorem harcerskim,  

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek.     

12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:  

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy, przedstawia je dyrektorowi do 

zatwierdzenia 

2) zapoznaje z planem wycieczki rodziców i uczniów w formie pisemnej( Informacja dla 

rodziców/ prawnych opiekunów- załącznik nr 6)  

3) daje rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci pisemną zgodę na wycieczkę ( załącznik nr 7) 

4) przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia kartę wycieczki. 

5) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników (uczniów).                

Prosi o złożenie podpisu ucznia jako zobowiązanie przestrzegania regulaminu wycieczki        

( załącznik nr 8) 

6) gromadzi pełną dokumentację i przedstawia ją dyrektorowi:   

 Karta wycieczki/imprezy- załącznik nr 1 

 Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa uczniów- załącznik nr 2 

 Listę uczestników wycieczki/ imprezy – załącznik nr 3 

 Preliminarz wycieczki/ imprezy – załącznik nr 4 

 Rozliczenie wycieczki/imprezy (po wycieczce) – załącznik nr 5  

 

6) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie,  

7) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania,  

8) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                        

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,  

9) nadzoruje wyposażenie uczestników oraz pobiera z gabinetu Dyrektora apteczkę pierwszej 

pomocy,  

10) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 

11) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,  
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12) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy, 

13) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego( załącznik nr 5) wycieczki lub 

imprezy po jej zakończeniu.  

13. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba, której obecność na wycieczce uzasadniona jest 

posiadanymi kwalifikacjami umożliwiającymi realizację treści podstawy programowej 

podczas wycieczki.  

14. Opiekun w szczególności:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,  

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub 

imprezy,  

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.  

15. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 

zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się 

w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki 

lub imprezy.  

16. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  

17. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być 

finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:  

1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,  

2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły,  

3) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.  

  

I   WYCIECZKI AUTOKAROWE  

1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat , 

oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci 

barwy czarnej.  

2. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są 

wykonane z materiału odblaskowego.  

3. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania       

i wysiadania dzieci i młodzieży.  

4. Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu , apteczkę 

pierwszej pomocy i gaśnicę.  

5. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina 

odpoczynku (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym Dz.U. 129 poz. 1444 ). 
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 6. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa 

lub więcej pojazdów.  

7. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe. 

8. Przejście w autokarze musi być wolne.  

9. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.  

10. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy 

opiekunach.  

11. Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze 

swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia.  

12. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy. 

13. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.  

14. Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały 

się.  

15. Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek. 

16. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy 

organizować tylko na terenie specjalnych parkingów.  

17. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.  

18. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.  

19. Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej 

widoczności.  

20. Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone      

z kierowcą).   

 

II  ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH  

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być 

poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w 

razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki .  

2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak 

podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc 

na końcu zamykał ją .  

3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.  

4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , 

aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.  

5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy 

pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła 

jezdnię razem.  

7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy 

uczestnicy wycieczki:  

- znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, 

metra),  
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- znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,  

- znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,  

- posiadali ważne bilety na przejazd.  

 

III   WYCIECZKI ROWEROWE  

1. Liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.  

2. Odległość miedzy kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów.  

3. Odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m.  

4. Kolumnę rowerów oznacza się białą chorągiewką z przodu, z tyłu umieszcza się wysunięty 

lizak, zamontowany do siodełka.  

5. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego.  

6. Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą mieć karty rowerowe i kaski ochronne.  

7. Zaleca się tworzenie 10 osobowych grup pod nadzorem 2 – 3 dorosłych.  

8. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie potrzeby 

przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym. 

 9. Opiekun jeszcze w fazie planowania trasy winien uwzględnić regulacje tempa jazdy            

i dystans według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego z uczestników.   

10. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km.  

11. Opiekunowie przed rozpoczęciem jazdy winni sprawdzić, czy wszystkie rowery znajdują 

się w należytym stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami wyposażenie, m.in. 

oświetlenie roweru i „odblaski”.  

12. Opiekun powinien posiadać przynajmniej jedna apteczkę oraz podstawowe części 

zamienne i narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy, itd.).  

13. W czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę jadąc jak najbliżej prawej 

krawędzi jezdni. Tuż za nim winni poruszać się najsłabsi rowerzyści. Prawo o ruchu 

drogowym zakazuje jazdy obok siebie.  

14. Kolumnę zamyka drugi opiekun.  

15. Wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania.  

16. Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku 

drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni, jeżeli dozwolony jest na niej 

ruch pojazdów samochodowych z prędkością większą niż 60 km/h.   

 

 

IV   WYCIECZKI PIESZE  

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań     

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania                  

i umiejętności specjalistycznych.  

2. Przed wyjściem  na wycieczkę pieszą poza teren szkoły w obrębie tej samej  

miejscowości należy zgłosić  fakt ten do dyrektora szkoły (w razie jego nieobecności do 

zastępcy dyrektor i udokumentować wpisem w rejestrze wyjść znajdującym się                 

w sekretariacie szkoły. 
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3. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być  

zapewniony, co najmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.  

4. Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od  

odległości, a także wieku uczniów. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, 

w której jest siedziba szkoły jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów.  

5. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu  

pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej 

kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się 

lewą stroną jezdni.  

6. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej  

widoczności (np. o zmroku). 

7. Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak  

pojazdy. Długość każdej kolumny nie może przekraczać 50 metrów. Ze względów 

bezpieczeństwa kolumny nie mogą znajdować się na jezdni w czasie mgły.  

8. Osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych.  

9. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach 

niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem białym.  

Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.   

 

PB17 – ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY    

1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych odbywających się poza 

terenem szkoły ucznia obowiązują zasady bezpieczeństwa jak na zajęciach szkolnych.  

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć 

odbywających się w okolicy szkoły na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 30-tu 

uczniów.  

3. Wyjście na zajęcia nauczyciel zgłasza dyrektorowi (a w razie jego nieobecności zastępcy 

dyrektora) i dokumentuje wpisem w rejestrze wyjść znajdującym się w sekretariacie 

szkoły. 

 

PB 18– ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH    

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy. Mogą 

one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.  

2. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się:  

- akademia szkolna,  

- apel uczniowski,  

- uroczystości okolicznościowe: jasełka, poranek wielkanocny  

-konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,  

-dyskoteka: zabawa, bal.  
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Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, który jest 

przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź wynikają                   

z bieżących potrzeb.  

3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie pracy 

szkoły.  

4. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed 

podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.  

5. Organizator zobowiązany jest przedstawić dyrekcji scenariusz uroczystości.  

6. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela, 

który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni poziom 

przedsięwzięcia.    

   

 

PB19 – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI    

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone oprogramowaniem 

antywirusowym i programem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych oraz 

dającym możliwość pełnej kontroli nad komputerem uczniowskim.  

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

3. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  

- przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej;   

- przestrzegać netykiety;  

- przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób; 

- nie przekazywać danych osobowych;  

- nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;  

- nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela;  

- nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez zgody i wiedzy 

nauczyciela.  

- nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku 

komputera.  

- w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.  

4. Pedagog ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.  

5. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.     
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PB 20 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI UCZNIA W STOSUNKU DO 

NAUCZYCIELA    

A. Znieważenie nauczyciela. 

1. Nauczyciel zgłasza fakt znieważenia (ubliżenie, obrażenie) do wychowawcy, dyrektora 

szkoły lub pedagoga.  

2. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą oraz 

wpisuje uczniowi uwagę do dziennika.    

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia.   

4. Wychowawca lub pedagog szkolny sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia.  

5. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych wychowawca/ dyrektor szkoły 

lub pedagog informuje policję.  

6. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów) o powiadomieniu policji.   

 

B. Naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela / innego pracownika szkoły  

1. Nauczyciel / pracownik zgłasza fakt naruszenia nietykalności dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję oraz rodziców (opiekunów) ucznia.   

  

C. Naruszenie mienia nauczyciela / innego pracownika szkoły  

1. Nauczyciel / pracownik zgłasza fakt naruszenia mienia dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia i ewentualnie policję. 
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III. Procedury reagowania w  przypadku wystąpienia 

zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole 

 

Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu 

alarmu  w szkole  

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w 

konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością 

człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia  

dzieci i młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których 

może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem 

pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji 

chemicznych lub ładunków wybuchowych.    

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest 

jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w 

strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia        

i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym          

w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące 

bezpośrednio po sobie.   

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom              

i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, 

nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.   

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej 

osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy 

może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym 

komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do 

natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego 

wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.    

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne 

jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną.  

Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej 

służby podanie następujących informacji:   

-  rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

- nazwę i adres szkoły  

- imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

- telefon kontaktowy   
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- zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

2) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.   

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:   

- Policja 997  

- Straż Pożarna 998  

- Pogotowie Ratunkowe 999  

- Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112   

- Pogotowie Energetyczne 991  

-Pogotowie Gazowe 992  

- Pogotowie Ciepłownicze 993  

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

-Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

-Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

    

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich 

osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie 

podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest 

nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, 

bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.   

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej            

i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się 

w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. 

Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia 

osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni 

skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają  

lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych 

kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku 

uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w 

czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu 

bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela 

postępujemy jak wyżej.    

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób 

nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby 

ratownicze.    

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą 

ogłoszenia alarmu w szkole:   

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela  

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice  

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez 

nauczyciela  

4) pomagaj osobom słabszym  
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5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym 

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.   

 

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj 

oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na 

potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów).   

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje 

zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:   

1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, 

by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku 

(przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną 

niepełnosprawnością  

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.   

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do 

bezpiecznego miejsca Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to 

szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność 

przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.    

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem 

szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie 

powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu 

pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby 

niepełnosprawnej.   

Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może 

się wiązać z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania 

łagodzące ten efekt: poziome znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone 

poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach kontrastujących z barwą ścian i otoczenia 

oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest organizowanie tzw. grup 

pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub 

niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania dróg 

ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie.   

  

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:   

1) wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę 

wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie  

2) chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, 

zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt 
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kończynowy - jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi 

ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana  

3) chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go 

obydwiema rękami za uda  

4) chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci 

 5) wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk 

i głowy  

6) ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni 

(szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz w 

zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).    

 

 

Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły   

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji 

wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.  

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - 

szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia       

i zabicie kolejnych osób    

  Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą 

spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej 

przez drzwi czy ścianę   

 Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić 

szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy       

z opanowaniem emocji   

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów 

mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika 

do wejścia  

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji -                

w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji  

  Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami,         

a znajdujące się  na zewnątrz obiektu szkolnego  

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który 

może zostać zauważony przez napastników   

 Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień    

i może zostać zauważone przez napastników   

 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości 

około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby 

znajdujące się wewnątrz    
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 Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte 

drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach 

rzeczywiście nikogo nie ma   

 Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 

konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 

przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi   

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem 

jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną 

szansę na uratowanie życia   

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą:     

 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane 

przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników   

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby 

oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej   

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu   

 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie    

w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji  

  Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane 

jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji   

 Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na 

uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się  zabić kogoś dla 

przykładu   

 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać 

ukarane przez zamachowców   

 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy 

agresji i zostać ukarane   

 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po 

imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie 

przez zamachowców  

 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 

agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty   

 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność 

podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji       

i w konsekwencji ukarana    

 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz 

będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.   
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 W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:                

 Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać 

uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie 

odróżnić napastników od ofiar   

 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom 

bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt 

agresji   

 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - 

taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu 

zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników   

 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - 

postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy 

próbują się wtopić w szeregi napastników   

 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki 

użycia gazu łzawiącego   

 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania 

mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową   

 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się 

przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców   

 Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników 

policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się 

wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku   

 Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać 

polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne   

 Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub 

pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr 

materialnych.     

    

Podłożenie ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku   

Podłożenie ładunku wybuchowego. 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:     

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj 

jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji 

dla identyfikacji sprawcy alarmu     

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku 

stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie 

istotnych informacji   



40 
 

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu 

szkoły   

4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie 

z planem ewakuacji  - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 

odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej 

eksplozji ładunku.     

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy   

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć 

akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji    

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub  

funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina               

i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową    

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 

ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły    

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych   

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.   

 

Podłożenie podejrzanego pakunku.  

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.            

W przypadku podejrzenia jej otrzymania:    

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany 

pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona   

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku 

wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko 

jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może 

ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji   

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - 

osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie 

z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 

odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami 

ewentualnej eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy  
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7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne 

wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową   

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 

ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły   

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych   

 

 

Sposób prowadzenia ewakuacji  

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora budynku 

(wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za uruchomienie procedury) lub sił interweniujących i 

zgodnie z ich wskazówkami 

Sposób postępowania z uczniami ze SPE 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie 

się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji 

zapewniają pomoc zgodnie z  uczniami ze SPE wcześniejszymi ustaleniami.   

Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej  

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor 

lub osoba przez niego wyznaczona.   

Obowiązki pracowników  

 Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury  

 Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury  

 Znać sygnał uruchamiający procedurę  

 Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury  

i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych  

 Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury  

 Znać miejsce ewakuacji.  

 Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury  

 Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 
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 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły   

 

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE 

INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU).  

Należy wówczas:   

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do 

kierunku wiatru   

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego ataku   

3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację   

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 

parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry   

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub 

nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji   

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku   

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych   

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE 

NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.  

Należy wówczas:   

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy   

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem   

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów   

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji         

i nie wpuszczać do niego innych osób   

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję   

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów  
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ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie 

znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem 

ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń   

7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia   

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka    

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń     

i zakażeń   

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt      z podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.   

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 

parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry   

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 

substancji   

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku   

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.   

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ,  A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, 

NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA 

ZACHOROWAŃ:  

Należy wtedy:   

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy   

2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję    

3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się    

4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów   

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji      

i nie wpuszczać do niego innych osób   
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6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza 

szkoły   

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia 

8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 

bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny   

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi. 
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Załączniki                                                                                   załącznik nr 1                                  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 

maja 2018 r. (poz. 1055) 

  

KARTA WYCIECZKI 

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cel wycieczki:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..……………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………………….……………… 

….……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki: 

 
……………………………………….………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Termin: …………………………….…………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………………… 

 
 
Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ...……………………………… 

 
 
Klasa: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………................... 

 
 
Środek transportu: ……………………………………………………………………………………… 
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PROGRAM WYCIECZKI 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie 

wycieczki. 

 

              Kierownik wycieczki                                                                 Opiekunowie wycieczki 

 

      …………………………………………                          1 …. ……………….…….……………… 

             (imię i nazwisko oraz podpis)                                    2 ………………………………………… 

                                                                                                3 ………………………………………… 

                                                                                                4…………………………………………. 

                                                                                                5 ………………………………………… 

                                                                                                 6…………………………………………. 

                                                                                                               (imię i nazwisko oraz podpis) 

   

ZATWIERDZAM 

 

………………………………………………………………………. 

(data i podpis dyrektora przedszkola, szkoły, placówki) 

 

 

 

Data,  godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

 

 Długość trasy 

w kilometrach 

 

Miejscowość 

Docelowa i 

trasa 

powrotna 

 

 Szczegółowy 

program 

wycieczki od 

wyjazdu,  do 

powrotu 

 

Adres miejsca 

noclegowego i 

żywieniowego 

oraz przystanki i 

miejsca żywienia 
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                                                                                                                              załącznik nr 2 

 

Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa uczniów 

 

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na: wycieczkach, koloniach 

i obozach 

 

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami 

i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

przez  ........................................................................................................................................  

w okresie od dnia  ....................................  do dnia  .............................................  oświadczam, 

co następuje: 

 

1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam/zapoznałem się ze wszystkimi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci i młodzieży. 

2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych 

w przepisach wskazówek i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków 

opiekuna. 

 

 

 

  .................................... , dnia  ...........................  

 

  

 Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki 

  

 

  ........................................................   ...........................................  

  ........................................................  (podpis) 

  ........................................................  

  ........................................................  

(imię i nazwisko oraz podpis) 
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załącznik nr 3  

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

Lista uczestników wycieczki do …............................................................................................. 

w terminie …............................................ 

lp Imię i nazwisko ucznia Telefon rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

Kierownik wycieczki:……………………….      Opiekunowie wycieczki:…………………… 

                                                                                               ……………….…………….. 

 ………………………………                                                                                                                                                  

………………………………  

Zatwierdzam 

  

……......................................  

   (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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                                                   załącznik nr 4 

Preliminarz wycieczki (imprezy) 

 

 

Przychody: 

 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób ………… x koszt wycieczki ………… = …………. 

2. Inne wpłaty: 

  .................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

Razem przychody:  .................................................................................................................  

 

Wydatki: 

 

1. Koszt wynajmu autokaru:  ............................................................................................  

2. Koszt noclegu:  .............................................................................................................  

3. Koszt wyżywienia:  ......................................................................................................  

4. Bilety wstępu: 

 

 do teatru:  ................................................................................................................  

 do kina:  ..................................................................................................................  

 do muzeum:  ...........................................................................................................  

 do parku narodowego (rezerwatu przyrody):  ........................................................  

 inne:  .......................................................................................................................  

 

5. Inne wydatki (jakie?):  ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

Razem wydatki:  .....................................................................................................................  

Koszt na jednego uczestnika:  ...............................................................................................  

 

 

  .............................................  

 (podpis kierownika wycieczki) 

 

 

 Zatwierdzam 

 

 ........................................................  

 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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załącznik nr 5 

 

Rozliczenie wycieczki (wyjazdu)            

         

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………………………………… 

zorganizowana w dniu....…………...................…przez………………............................. 

 

Przychody: 

 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób ………… x koszt wycieczki ………… = …………. 

2. Inne wpłaty: 

  ....................................................................................................................................  

 

Razem przychody:  .................................................................................................................  
 

Wydatki: 

 

3. Koszt wynajmu autokaru:  ............................................................................................  

4. Koszt noclegu:  .............................................................................................................  

5. Koszt wyżywienia:  ......................................................................................................  

6. Bilety wstępu: 

 do teatru:  ................................................................................................................  

 do kina:  ..................................................................................................................  

 do muzeum:  ...........................................................................................................  

 do parku narodowego (rezerwatu przyrody):  ........................................................  

 inne:  .......................................................................................................................  

7. Inne wydatki (jakie?):  ..................................................................................................  

 

Razem wydatki:  .....................................................................................................................  

Koszt na jednego uczestnika:  ...............................................................................................  

Pozostała kwota w wysokości:  ..............................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe) 

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy 

wychowawcze): 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 

  .............................................  

 (podpis kierownika wycieczki) 

 Rozliczenie przyjął 

 ........................................................  

 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
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                                                                                                      załącznik nr 6 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka wyjeżdżającego na wycieczkę 

1. Termin wycieczki: ………………………………………………………………………… 

2. Koszt wyjazdu: …………………………………………………………………………… 

3 Uczestnicy: ………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce zakwaterowania/pobytu/nr telefonu: …………………..………………………… 

5. Imiona i nazwiska opiekunów: …………………………………………………………… 

6.Imię i nazwisko kierownika wycieczki/nr telefonu: ………………………………………. 

7. Miejsce zbiórki, godzina: ………………………………………………………………… 

8. Powrót – miejsce, godzina: ………………………………………………………………. 

9. Przebieg wycieczki: 

………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

10.Lista niezbędnych rzeczy, które uczeń powinien zabrać z sobą na wycieczkę: 

………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………..….….. 

………………………………………………………………………………………..….….. 

………………………………………………………………………………….…………… 

 

                                                                           …………………………………………… 

                                                                                         (podpis kierownika wycieczki) 
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załącznik nr 7 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ   

   

 Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki:  

………………………………………………… z klasy .…………… 

na wycieczkę do: …………………………………………………… 

 
w dniu ……………………………………………………………… 

Wyjazd – godz. …………………, powrót ok.  godz. ……………… 

Dzieci mają zapewniony obiad. 

………………………………………………………………………. 

                                ( Podpis  rodziców )

    

 

- Numer kontaktowy do rodziców: …………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia:  

 

……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………..…………… 

 

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji  

związanych z udzieleniem pomocy medycznej, w przypadku  

zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika  

wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do  

udziału mojego dziecka w wycieczce. 

 

………………………………………………………………………..… 

                                (Podpis rodziców) 

* właściwe podkreśli 
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załącznik nr 8 

ZOBOWIĄZANIE UCZNIA DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU WYCIECZKI 

  

Zapoznałem się z programem i regulaminem zachowania się na wycieczce  

Trasa: ……………………………………………………………………………………….. 

Data: ………………………………………  

 lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Podpis ucznia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

 

 


