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I. Zasady BHP w szkole 

 

1. Dyrektor i nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, jak 

również podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej obiektami. 

2. Dyrektor co najmniej raz do roku  dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych                                    

i higienicznych warunków korzystania z  obiektów należących do szkoły oraz określa 

kierunki ich poprawy. Dyrektor może zlecić przeprowadzenie dodatkowego przeglądu 

obiektów należących do szkoły np.: pod kątem przygotowania szkoły do zimy lub  innej 

zaistniałej sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki. 

3. Z ustaleń  obowiązkowej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorącej  

w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

4. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien uwzględniać: 

 - równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia 

 - zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

 - możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia. 

5 .Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, 

z wyjątkiem wycieczek, który zawiera: datę, miejsce o godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, 

cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę 

uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.      

     

6. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, a 

urządzenia higieniczno-sanitarne utrzymywane są w czystości i wstanie pełnej sprawności 

technicznej. 

7. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

8. Plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, a drogi ewakuacyjne 

oznaczone są w sposób wyraźny i trwały. 
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9.  Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się  

pod nieobecność uczniów, lub w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły 

na niebezpieczeństwo związane z prowadzonymi pracami. 

10. Miejsca prowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych na terenie 

szkoły zostają zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności 

uczniów. 

11. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są odpowiednio 

zabezpieczone. 

12. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpiecza się w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wejście na jezdnię. 

13. Na terenie szkoły zapewnia się: 

a) właściwe oświetlenie; 

b) równą nawierzchnię dróg, boisk; 

c) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej; 

d) miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych 

14. Przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed 

poślizgiem. 

15. Kuchnia i jadalnia utrzymywana jest w czystości umożliwiając higieniczne spożywanie 

posiłków, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym. 

16. Schody wyposażone są w balustrady, a otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów 

zabezpieczone. 

17. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy,          

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

18. Zajęcia prowadzone są zawsze pod nadzorem osoby upoważnionej. 

19. Długość przerw międzylekcyjnych oraz obiadowych ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

20. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Szczegółową 

organizację dyżurów nauczycieli normuje Regulamin dyżurów nauczycieli. 

21. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie            

w czasie przerwy międzylekcyjnej na świeżym powietrzu. 

22. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zawiesić czasowo zajęcia szkolne 

jeżeli: 
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a) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 °C lub niższa. 

b)  w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, panuje niższa temperatura 

niż 18 °C. 

c)  na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

23. Jeżeli pomieszczenia lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan 

wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. 

24. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć zostają one niezwłocznie 

przerwane a osoby wyprowadzone z zagrożonego miejsca. 

25. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, świetlica, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię wyposaża się w apteczki zaopatrzone         

w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej 

pomocy. 

26. Pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

27. Uczniowie biorący udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska są wyposażeni                   

w  urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej, a ich praca odbywa się pod właściwym 

nadzorem i bezpiecznych warunkach. 

II. Warunki BHP w pracowniach. 

1. W  pracowni, w widocznym miejscu znajduje się regulamin określający zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Przed dopuszczeniem do zajęć w  pracowniach, nauczyciel zapoznaje uczniów                       

z regulaminem pracowni, a także z kartami charakterystyk substancji chemicznych                

i mieszanin niebezpiecznych, które wykorzystywane są podczas zajęć. 

3. Rozpoczęcie zajęć, może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego, urządzeń 

technicznych pod względem bezpieczeństwa. 

4. Substancje chemiczne i ich mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich 

pojemnikach, oznaczone nazwą oraz informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym 

działaniem dla zdrowia. 
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5. Substancje chemiczne niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne – w rozumieniu przepisów o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach – należy przechowywać w zamkniętych 

pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu. 

 

III. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka 

 

1. W czasie lekcji i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę  uczniowie nie mogą 

pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.  

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących.  

3. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu 

z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców. 

4. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących.  

5. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.  

6. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.  

7. W sali gimnastycznej i na boiskach przystosowanych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw 

umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń i sprzęty sportowego.  

8. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

9. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień 

rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób 

powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz 

warunki, w jakich będą się one odbywać.  
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10. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

11. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

12. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą. 

13. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie 

kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

14. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika i ustawiczny 

nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły. 

  

III. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki 

 

1. Pracownik szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę  poszkodowanemu w wypadku, udzielić 

pierwszej pomocy oraz sprowadzić fachową pomoc medyczną. 

2. Zadania związane z wypadkami osób pozostających pod opieką szkoły są powierzone 

firmie zewnętrznej: Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska Anna Górkiewicz  

3. O każdym wypadku zawiadamia się:  

1) niezwłocznie rodziców (opiekunów) poszkodowanego;  

2) niezwłocznie dyrektora szkoły, który powiadamia firmę zewnętrzną; 

3) okresowo organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

4) okresowo radę rodziców. 

4. O wypadku śmiertelnym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty,          

a w przypadku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora 

sanitarnego.  
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5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez firmę zewnętrzną dyrektor zabezpiecza miejsce 

wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.  

6. Protokół powypadkowy firma zewnętrzna sporządza w ciągu 21 dni od zakończenia 

postępowania wyjaśniającego okoliczności wypadku, a następnie składa do sekretariatu 

szkoły. 

7. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony                     

w późniejszym terminie.    

8. Protokół powypadkowy podpisuje przedstawiciel firmy zewnętrznej oraz dyrektor szkoły. 

9. Protokół powypadkowy rodzic/opiekun odbiera w sekretariacie szkoły, gdzie zostaje 

pouczony o możliwości złożenia ustnie lub na piśmie zastrzeżeń do ustaleń protokołu,        

w ciągu 7 dni od daty odbioru dokumentu. 

10. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje 

w szkole. 

11. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor szkoły. 

12. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala 

środki niezbędne do zapobieżenia im. 
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