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Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa:

Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą poprzez:

a) zapewnienie bezpiecznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i przerw 

międzylekcyjnych

b) zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

c) zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w różnych konkursach, 

zawodach i innych formach organizowanych za pośrednictwem szkoły poza obiektami

należącymi do placówki

Obowiązki pracowników szkoły w obszarze – bezpieczeństwo.

1. Wejście do szkoły

Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w godzinach ich zajęć edukacyjnych.

Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane przez woźną dyżurną.

Każda osoba, chcąca po godzinie ósmej wejść do szkoły ma obowiązek zgłoszenia woźnej 

dokąd idzie i w jakim celu.

Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją i opuszczają

szkołę tuż po zajęciach edukacyjnych.

Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się o godzinie

745. Wszystkie dzieci z oddziałów klas 1-3, które ze względu na pracę rodziców muszą przyjść

wcześniej do szkoły, oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej.

2. Zajęcia edukacyjne

Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni, świetlicy i sali gimnastycznej



powinno być zgodne z zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych 

pomieszczeniach.

Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z 

regulaminem klasopracowni oraz z zasadami bhp i odnotowuje ten fakt w dzienniku 

elektronicznym w rubryce: „temat”.

Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel.

a) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

kończenia zajęć edukacyjnych. 

b) Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania

nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym.

c) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien sprawdzić stan klasopracowni pod 

względem bezpieczeństwa.

d) Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności 

od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.

e) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.

f) W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych,

zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak z 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów).

g) Uczniowie, których rodzice nie wnioskują o organizację lekcji religii dla ich dzieci, jeśli 

ten przedmiot wypada w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji) są 

zobowiązani do przebywania w tym czasie w świetlicy szkolnej.

h) Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.

i) Po skończonych zajęciach nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję sprowadza klasę do 

szatni. 

j) W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej 

pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców 

ucznia.

3. Usprawiedliwienie nieobecności, zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji.

Uczeń jest zobowiązany natychmiast po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać 

wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności. Nieobecność może usprawiedliwić rodzic za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ucznia może zwolnić wychowawca klasy, lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję 

przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Uczeń po 

zwolnieniu z lekcji opuszcza szkołę w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.



Informacje o skróceniu lekcji bądź odwołaniu pierwszej lub ostatniej lekcji wynikającej

z planu danej klasy są przekazywane do wiadomości rodziców i uczniów.

4. Przerwa między lekcjami.

Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. Dzieci z klas I i III spędzają przerwę

(poza śniadaniową) na korytarzu przy swojej sali. Wszyscy uczniowie z klas IV-VI spędzają 

przerwę przed salą, w której będą mieli następną lekcję.

Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach.

Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie

z grafikiem dyżurów. Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Dyżur pełniony jest zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie dyżurów.

Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel – zastępca.

Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje wicedyrektor.

W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na placu przed 

szkołą i na terenie boiska szkolnego pod opieką dyżurujących zgodnie z grafikiem 

nauczycieli.

Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i 

ustawienia przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów podczas przerwy określa regulamin 

zachowania się ucznia w czasie przerw.
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