
Dział III. Bezpieczeństwo uczniów 

Rozdział 1. Postanowienie ogólne 

§ 20 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza dbałość tak o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne 

uczniów oraz szeroko pojętą profilaktykę zagrożeń, na jakie narażone jest dziecko w wieku 

szkolnym. 

2. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie Szkoły 

w czasie jego planowych zajęć (regulowanych „planem lekcji”), zajęć dodatkowych, ujętych 

w szkolnym harmonogramie oraz wyjść poza teren Szkoły w ramach różnego rodzaju  

wycieczek klasowych organizowanych zgodnie z przepisami prawa szkolnego. Szkoła 

współpracuje także z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów, prowadząc działania 

wspierające proces wychowania dzieci i młodzieży wolny od przemocy i zagrożeń 

cywilizacyjnych i społecznych. 

 

Rozdział 2. Bezpieczeństwo na terenie Szkoły w czasie zajęć regulowanych tygodniowym 

planem lekcji 

§ 21 

1. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu zakończenia przez niego 

planowych zajęć. 

2. Uczniowie powinni przestrzegać tygodniowego rozkładu lekcji obowiązkowych oraz zajęć 

dodatkowych. Rozkład ten jest ogólnodostępny – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Szkoły. 

3. Zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych, uczniowie pozostają pod 

opieką nauczycieli. W trakcie zajęć obowiązkowych, dodatkowych pozalekcyjnych i imprez 

szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć. 

4. Nauczyciel może opuścić stanowisko pracy z ważnych przyczyn, jeśli uczniom zapewniona 

zostanie opieka innego nauczyciela. 

5. W razie odwołania lekcji z powodu choroby nauczyciela lub innych ważnych przyczyn 

uczniowie zostają o tym powiadomieni dzień wcześniej, a informacja o ich wcześniejszym 



powrocie do domu lub późniejszym wyjściu do Szkoły zostaje umieszczona w dzienniku 

elektronicznym do wiadomości uczniów i rodziców. 

6. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności uczniowie mogą być zwolnieni do domu przed 

zakończeniem planowych zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica skierowaną do 

wychowawcy lub Dyrektora Szkoły. 

7. Uczeń, który źle się poczuje w trakcie lekcji, zgłasza to nauczycielowi, który po konsultacji 

z higienistką zwalnia go z zajęć lekcyjnych pod warunkiem, iż zostanie on odebrany ze Szkoły 

przez rodzica, prawnego opiekuna lub inną upoważnioną osobę. 

8. W sytuacji ciężkiej niedyspozycji ucznia podczas lekcji nauczyciel wzywa osobę, która 

opiekuje się zespołem uczniów - innego nauczyciela, a sam udziela uczniowi pierwszej 

pomocy do czasu przybycia higienistki. 

9. W przypadkach opisanych w ust. 8 Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców lub opiekuna 

ucznia i wzywa pogotowie ratunkowe. Powiadomienie następuje na numer telefonu podany 

Szkole przez rodziców lub opiekunów jako numer kontaktowy. W razie braku odbioru 

połączenia przez rodzica lub opiekuna pracownik zawiadamiający sporządza z tego faktu 

notatkę służbową.  

10. Uczniowie nieuczestniczący w nauce religii przebywają w tym czasie pod opieką nauczyciela 

w bibliotece szkolnej lub świetlicy, jeśli lekcja ta wypada pomiędzy innymi planowymi 

zajęciami. Miejsce opieki wskazuje Dyrektor. 

11. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie jest równoznaczne z nieobecnością 

na lekcjach. 

12. Podczas przerw pomiędzy lekcjami uczniowie przebywają na terenie Szkoły, na korytarzach 

lub, jeśli pogoda na to pozwala, na boiskach szkolnych lub w salach lekcyjnych pod opieką 

nauczyciela. 

13. W okresie, w którym uczniowie mogą przebywać podczas przerw na boiskach szkolnych, ich 

teren jest codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych sprawdzany pod kątem zachowania 

wymogów bezpieczeństwa. 

14. Uczniowie nie przebywają podczas przerw w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela. 

15. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. 

16. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów i urządzeń mogących stanowić zagrożenie 

dla nich i ich kolegów. Przedmioty takie są zatrzymywane i oddawane wyłącznie rodzicom 



bądź innym prawnym opiekunom uczniów. Także strój ucznia nie może stwarzać zagrożeń dla 

jego bezpieczeństwa (obcasy, biżuteria itp.). 

17. Nauczyciele opiekujący się pracowniami chemii, biologii, techniki, fizyki i innych, w których 

mogą się znaleźć urządzenia i substancje niebezpieczne, odpowiednio je zabezpieczają oraz 

przedstawiają uczniom regulamin korzystania z pracowni. 

18. W pracowniach informatycznych komputery posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które nie 

pozwalają uczniom korzystać z nich w sposób swobodny, dający dostęp do stron z treścią 

zagrażającą ich rozwojowi i zdrowiu psychicznemu. 

19. Szkoła ustala zasady poruszania się po budynku osób dorosłych niebędących pracownikami 

Szkoły, w tym rodziców i opiekunów uczniów. 

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych 

§ 22 

1. Wycieczki szkolne zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

2. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) jest wyznaczony 

przez organizatorów kierownik, a w miarę potrzeby także i opiekunowie. Osoby te są 

odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim 

uczestnikom oraz ciągły nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa. 

3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania opiekunów i uczestników wycieczki 

z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz szczegółowym celem i planem wycieczki. 

Odpowiada za opracowanie planu wycieczki i regulaminu wycieczki, a po jej zakończeniu do 

rozliczenia się z zebranych pieniędzy. 

4. Opiekun/opiekunowie dbają o realizację programu wycieczki i czuwają nad bezpieczeństwem  

uczniów. 

5. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły 

w obrębie miasta - siedziby Szkoły, bez korzystania z publicznych środków transportu, opiekę 

powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów; przy korzystaniu 

z publicznych środków lokomocji – jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

6. Dokumentację wstępną wycieczki jej organizator składa dyrektorowi na 2 tygodnie przed 

planową wycieczką. 

7. Na wycieczkach/imprezach wyjazdowych opiekę nad grupą do 15 uczniów powinna 



sprawować jedna osoba. Jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej jeden opiekun sprawuje 

opiekę nad 10 uczniami, a kierownik winien mieć odpowiednie kwalifikacje. 

8. Ilość nauczycieli/opiekunów podczas wycieczki szkolnej może być inna niż wymieniona w ust. 

5 i 7. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę specyfikę 

imprezy/wycieczki. 

9. Kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć u Dyrektora Szkoły najpóźniej na 3 dni 

przed planowanym terminem wyjazdu. 

10. Każdy wyjeżdżający uczeń musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd 

oraz zapoznać się z regulaminem wycieczki. 

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wycieczek krajoznawczych (miejscowych 

i zamiejscowych), a także zagranicznych regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział 4. Bezpieczeństwo i higiena psychiczna uczniów 

§ 23 

1. Każdemu uczniowi stwarza się odpowiednie warunki do realizowania szkolnych obowiązków. 

2. Uczniowie na początku roku szkolnego zostają powiadomieni o swych prawach i obowiązkach. 

Przez cały okres nauki w szkole ich prawa są respektowane, a obowiązki egzekwowane. 

3. Nauczyciele wspierają uczniów w ich drodze do samorozwoju, służą im radą i pomocą. 

4. W sytuacji zdarzenia, którego skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ucznia, 

pracownik Szkoły, który jako pierwszy jest świadkiem zdarzenia, czuwa nad zapewnieniem 

poszkodowanemu właściwej opieki do czasu pojawienia się higienistki, pedagoga lub 

Dyrektora, przejmując zadania koordynatora. 

5. Głównym koordynatorem działań z zakresu bezpieczeństwa, gdy zdrowie i życie ucznia nie 

jest bezpośrednio zagrożone (konflikty, przemoc, cyberprzemoc, stosowanie używek lub 

substancji psychoaktywnych, problemy psychiczne, w tym depresja itp.), jest pedagog szkolny. 

6. W swoich działaniach jest on wspierany przez innych pracowników Szkoły, w szczególności 

przez szkolnego psychologa. 

7. W ramach swych obowiązków pedagog jest zobowiązany w sytuacji powstania jakiegokolwiek 

zagrożenia ucznia czuwać nad jego eliminacją. W takim przypadku przewodniczy grupie 

kryzysowej, złożonej z wychowawcy, psychologa i innych osób wspomagających, ustalając  

plan działań wspomagających. 



8. Do zadań pedagoga wg delegacji ze strony Dyrektora należy spisanie protokołu zdarzenia, 

powiadomienie o zajściu rodziców ucznia oraz gdy jest to konieczne – instytucji zewnętrznych 

(Policji itp.). Postanowienia § 20 pkt 9 stosuje się odpowiednio. 

9. Po zaistniałym zdarzeniu pedagog szkolny, przy udziale szkolnego psychologa i innych osób, 

opracowuje program naprawczy, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn zdarzenia oraz 

zapobieżenie podobnym niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości. 

10. Zadaniem pedagoga jest monitorowanie informacji o niepokojących sytuacjach i konfliktach 

mogących przerodzić się w niebezpieczne zajścia. Są one przez niego notowane, sprawdzane 

oraz wyjaśniane. 

11. Wszelkie podejrzane zachowania uczniów (np. wskazujące na zażycie środków odurzających 

bądź psychoaktywnych, budzące obawy o kondycję psychiczną ucznia, związane 

z wnoszeniem przez ucznia na teren szkoły niebezpiecznych substancji itp.) winny obligować 

pedagoga do wdrożenia procedury wyjaśniającej i powiadomienia opiekunów ucznia oraz 

właściwych instytucji. 

12. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy udzielenie wsparcia zarówno uczniowi, 

który jest poszkodowanym, jak i sprawcy zagrożenia. Ich rolą jest ścisła współpraca 

z rodzicami, służenie im fachową radą oraz skierowanie do instytucji powołanych do 

rozwiązywania poszczególnych problemów. 

13. Pedagog, wraz z psychologiem i wychowawcą klasy, w której zaistniały ww. problemy, 

wdrażają programy informacyjne i profilaktyczne mające na celu eliminowanie podobnych 

zagrożeń. Są nimi objęci zarówno uczniowie, jak i rodzice uczniów. 

14. Program profilaktyczny na każdy bieżący rok szkolny opracowany jest z uwzględnieniem opinii 

Rady Rodziców i wychowawców. 

15. Szkolny program wychowawczy zawiera zagadnienia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom 

cywilizacyjnym i społecznym (agresja, subkultury, cyberprzemoc, wykluczenia społeczne 

i związana z tym nietolerancja). 

16. Nauczyciele zapobiegają takim wzajemnym zachowaniom uczniów, które wywołują lęk, 

poczucie osamotnienia, stany depresyjne. 

17. Szkoła zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczniów, zapewniając im szkolenia z udzielania 

pierwszej pomocy oraz sposobów zachowania się w sytuacjach krytycznych (sytuacje losowe, 

klęska żywiołowa, atak terrorystyczny). 



18. Nauczyciele monitorują sytuację rodzinną uczniów, współpracują z rodzicami i opiekunami, 

spełniają funkcję mediatorów oraz doradców w sytuacjach konfliktu pomiędzy dzieckiem 

a rodzicem. 

19. Nauczyciele podejmują współpracę z odpowiednimi instytucjami, w tym z Policją, w sytuacji, 

kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest krzywdzony przez osoby z jego 

otoczenia lub osoby obce. 

 

Rozdział 5. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do Szkoły i w drodze ze Szkoły 

§ 24 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze na zajęcia szkolne i powrót do domu 

w Szkole obowiązują następujące zasady: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do 10 lat odpowiadają za przyprowadzanie 

dziecka do Szkoły i odbieranie go z niej. 

2. Rodzic/opiekun prawny upoważnia wskazaną przez siebie osobę (członka rodziny, opiekuna - 

maksymalnie 3 osoby) do odprowadzania dziecka do Szkoły i odbierania go po zajęciach. 

3. Osoba upoważniona przez rodzica/ opiekuna prawnego musi posiadać pisemne upoważnienie 

wystawione przez rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymować się dowodem tożsamości 

(legitymacja szkolna - ukończone 10 lat, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem). 

4. Rodzic/opiekun prawny dziecka (w wieku powyżej 7 lat) może wyrazić zgodę na samodzielny 

powrót dziecka do domu. 

5. Na pierwszym wrześniowym zebraniu rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną deklarację 

dotyczącą odbioru dziecka potwierdzoną własnoręcznym podpisem (do wglądu w teczce 

wychowawcy przez cały rok szkolny), a także podaje numer telefonu kontaktowy. 

Rozdział 6. Inne obowiązki szkoły zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

§ 25 

1. Szkoła organizuje i umożliwia nauczycielom udział w systematycznych szkoleniach na temat 

niebezpiecznych zachowań uczniów oraz zagrożeń, jakie pojawiają się wraz z rozwojem 

cywilizacji i zmianami kulturowymi. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

3. W Szkole jest wdrożony system szybkiego reagowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia 



ucznia, a procedura postępowania znana jest wszystkim pracownikom szkoły. 

Rozdział 7. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Szkoły 

§ 26 

1. W razie wyrządzenia przez Ucznia szkody w mieniu Szkoły (rzeczywista strata w mieniu 

Szkoły) rodzice/opiekunowie prawni Ucznia zobowiązani są do naprawienia szkody Szkole. 

2. W sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w mieniu Szkoły przez kilku Uczniów 

odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych tych Uczniów ograniczona jest do części 

szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy każdego Ucznia. Jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych Uczniów do powstania 

szkody, rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez Uczniów  

w częściach równych. 

3. Sposób naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu Szkoły ustala Dyrektor w porozumieniu 

z zainteresowanymi rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 


