
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MUROWIE

§ 1

Obowiązki dyrektora.

1. Dyrektor szkoły zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki w czasie ich pobytu w 
szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych 
przez szkołę poza jej terenem zgodnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do bieżącego zapoznania pracowników z nowymi 
przepisami bhp oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez 
osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

§ 2

Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa uczniów w czasie lekcji 
i innych zajęć w obiekcie szkolnym.

1. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. 
Dostrzeżone zagrożenie powinien sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 
szkoły. Szczególnie groźne są:
-    pęknięte i rozbite szyby,
-    odsłonięte przewody elektryczne,
-    ostre przedmioty,
-    uszkodzone sprzęty i narzędzia.

2. Na każdych zajęciach szkolnych wszyscy nauczyciele powinni kontrolować obecność 
uczniów, a nagłe „ zniknięcie” ucznia ze szkoły niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 
lub osobie zastępującej dyrektora.

3. Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić uczniom opiekę w czasie trwania zajęć szkolnych, 
a w szczególności:
- powinien rozpoczynać i kończyć punktualnie zajęcia,
- nie powinien wychodzić z klasy podczas zajęć (w szczególnych przypadkach  musi 

zorganizować opiekę osoby dorosłej),
- nie powinien zwalniać ucznia z zajęć bez prośby rodzica złożonej na piśmie lub 

osobiście (fakt ten zgłasza wychowawcy klasy),
- nie powinien zwalniać ucznia z lekcji w celu załatwiania jakichkolwiek spraw.

4. Nauczyciele wychowania fizycznego, techniki i informatyki opracowują regulaminy 
bezpieczeństwa na tych zajęciach i zapoznają z nimi uczniów na początku każdego roku 
szkolnego.

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym każdy 
nauczyciel powinien:
- sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
- zadbać o właściwą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
- dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
- asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.



6. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego pozostaje na lekcji pod 
nadzorem nauczyciela lub na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) przebywa w 
świetlicy szkolnej. 

7. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego do ćwiczeń bez obecności nauczyciela.
8. Zasady określone w pkt 5 i 7 obowiązują także na wszystkich imprezach sportowych 

organizowanych poza zajęciami lekcyjnymi.
9. Podczas imprez szkolnych, organizowanych poza zajęciami planowymi, opiekę nad 

uczniami sprawuje nauczyciel (organizator imprezy). W przypadku imprez 
ogólnoszkolnych (bale szkolne, dyskoteki) opiekę sprawują wychowawcy klas – ciągły 
nadzór. W wyjątkowych przypadkach wychowawca załatwia sobie zastępstwo innego 
nauczyciela spośród grona pedagogicznego.

10. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 
zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracy i opieki nauczyciela.

§ 3

Dyżury nauczycieli.

1. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw lekcyjnych wg ustalonego przez dyrektora 
harmonogramu dyżurów, który wywieszony jest w pokoju nauczycielskim, sekretariacie 
szkoły oraz tablicy informacyjnej na korytarzu głównym. 

2. Obowiązki nauczyciela dyżurnego zapisane są w obowiązującym regulaminie dyżurów. 

§ 4

Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych.

1. Szkoła może organizować i prowadzić w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana przez organizatora pod 
względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi 
uczestnikami w zakresie celu, trasy, programu i regulaminu wycieczek. (zał.) 

3. Ustala się następujące normy opieki nad grupami uczniów,
- wycieczki piesze w tej samej miejscowości – jeden opiekun na 30 uczniów, 

a w przypadku klas I-III jeden opiekun na 20 uczniów,
      -    wycieczki autokarowe poza teren miejscowości – jeden opiekun na 15 uczniów,
      -    wycieczki rowerowe – jeden opiekun na 10 uczniów (z założeniem, że uczeń 
            może jechać sam rowerem),

- wycieczki kolejowe – jeden opiekun na 9 uczniów (opiekunowie w przedziale przy 
drzwiach),

- turystyka kwalifikowana (górska, rajdy)  - jeden opiekun na 10 uczniów, a w 
przypadku wspinaczki po górach jeden opiekun na 5 uczniów (tylko z 
przewodnikiem),

- biwaki (w tym „zielona szkoła”) – jeden opiekun na 20 uczniów, a w przypadku 
dzieci do lat 10 jeden opiekun na 15 uczniów,

- kąpiel w grupach do 10 uczniów pod stałym nadzorem opiekuna i tylko w 
kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem.



4. W przypadku wyjazdu na basen nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas ich 
kąpieli.

5. Nie wolno organizować żadnych wyjść i wyjazdów w teren podczas burzy, śnieżycy 
i gołoledzi.

6. Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej) oraz imprezie 
turystycznej nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

7. Organizator (kierownik) wycieczki wyjazdowej jest zobowiązany wyznaczyć miejsce 
zbiórki do którego rodzice dostarczają dziecko i z którego zabierają je po wycieczce.
Nie wolno wypuszczać dziecka po wycieczce poza ustalonym miejscem zbiórki!

8. Wszystkie wycieczki i imprezy wyjazdowe wymagają wypełnienia karty wycieczki (dwa 
egzemplarze), którą kierownik wycieczki przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi 
szkoły przynajmniej na dwa dni przed wyjazdem. Do karty należy dołączyć listę 
uczestników przypadających na każdego opiekuna, zgodnie z normami określonymi 
w pkt 3 oraz podpisaną przez opiekunów deklarację o ochronie życia i zdrowia 
uczestników. Jeden egzemplarz karty organizator zabiera ze sobą.

9. Kierownikiem na wycieczce może być nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami do 
realizowania określonych form krajoznawstwa i turystyki, a opiekunem grupy każda 
osoba pełnoletnia, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

10. Kierownik wycieczki (imprezy) wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku 
podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły, i odpowiada za nie.

11. Kierownik wycieczki (imprezy) jest zobowiązany zapoznać (przed wycieczką) opiekunów 
z zakresem ich obowiązków.

12. Szczegółowe zasady dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki regulują odrębne 
przepisy.

§ 5

Zadania nauczycieli w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej.

1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja alarmowa, plan 
ewakuacji szkoły. 

2. W razie wystąpienia pożaru w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia, 
wykonuje on natychmiast następujące czynności:
- stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi,
- jednocześnie nakazuje wszystkim uczniom opuszczenie pomieszczenia i poin-

formowanie dyrektora szkoły,
- jeżeli nie ma dyrektora szkoły, a pożaru nie da się ugasić, niezwłocznie alarmuje 

Straż Pożarną (tel. 998, 112), następnie zawiadamia dyrektora szkoły telefonicznie,
- po zaalarmowaniu straży wyprowadza uczniów ze szkoły w bezpieczne miejsce,
- pod żadnym pozorem nie otwiera okien, bo może podsycić ogień.

3. Czynności określone w pkt 1 obowiązują również nauczyciela podczas pełnienia dyżurów 
szkolnych.

§ 6

Postępowanie nauczyciela po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.

1. W razie wystąpienia wypadku uczniowskiego na zajęciach lub w czasie przerwy, każdy 
nauczyciel, który jest świadkiem wypadku, zobowiązany jest wykonać następujące 
czynności:
- doprowadza i udziela pierwszej pomocy, w miarę możliwości w szkolnym gabinecie,



- w razie poważniejszego wypadku, zabezpiecza miejsce wypadku i niezwłocznie 
informuje dyrektora, który podejmuje dalsze działania,

- w celu wykonania powyższych czynności prosi o opiekę nad pozostałymi uczniami 
innego nauczyciela lub inną osobę dorosłą.

2. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteki itp.), gdy nie ma 
dyrektora, nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku 
wzywa Pogotowie Ratunkowe (tel. 999) oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora, 
a następnie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

3. Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie imprezy pozaszkolnej (wycieczki, biwaki, 
rajdy, itp.), wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy 
i odpowiada za nie.

§ 7

Postanowienia końcowe.

1. Szkoła może organizować różne formy wypoczynku letniego i zimowego zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

2. Prawa i obowiązki uczniów dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole określa  Statut 
Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2005 r. 

      

…………………………….
Dyrektor szkoły


