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Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole

Procedury bezpieczeństwa ucznia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie
mogą być rozszerzane, uzupełniane i modyfikowane
na wniosek członków Rady Pedagogicznej, Dyrektora
oraz Rady Rodziców.

CELE PROCEDUR

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.
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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:


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,



wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku
zachorowania lub urazu,



udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza
terenem szkoły oraz wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i imprezach klasowych.

4. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących
od godziny 7:45 lub pod opieką nauczycieli świetlicy od godziny 7:00.
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 sali gimnastycznej 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
o zauważonych zagrożeniach.

zgłosić

pracownikom

szkoły

informacje

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 pomocnika wychowawcy.
13. Dzieci z grup przedszkolnych przez całe zajęcia pozostają pod opieką wychowawcy.
Po zakończeniu zajęć wyznaczony pracownik odprowadza dzieci na odwóz
i przekazuje opiekunowi przewozów.
14. W klasach 1 – 3 uczniowie podczas wszystkich zajęć pozostają pod opieką
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wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć
nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje nauczycielowi świetlicy lub
w szatni przekazuje rodzicowi/opiekunowi.
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 upoważnionej do odebrania dziecka ze szkoły była przekazana w formie
pisemnej 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. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy
szkolnej”.
17. Uczniowie samowolnie przebywający w innych miejscach niż wyznaczone są
odprowadzani do pedagoga szkolnego lub dyrektora. Konsekwencją niestosowania się
ucznia do niniejszych zasad są kary przewidziane w Statucie szkoły.
18. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty uczniowie
pozostają pod opieką osób prowadzących te zajęcia i nauczyciela, który w tym czasie
powinien mieć z nimi zajęcia.
19. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.
20. Wstęp do budynku szkoły osób niebędących:


uczniami lub pracownikami szkoły,



rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów szkoły, bądź osobami uprawnionym do
odbierania dzieci ze szkoły,



kontrahentami lub współpracownikami szkoły,



pracownikami Urzędu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,



pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach i Delegatury KO w Częstochowie,



uczniami, pracownikami, przedstawicielami innych szkół, jednostek, podmiotów,
współuczestniczącymi w zajęciach i wydarzeniach na terenie szkoły, zwanych dalej
„gośćmi”, podlega kontroli. W tym celu: pracownik sekretariatu sprawdza czy osoba,
do której zamierza udać się gość, potwierdza gotowość spotkania. Pracownik
sekretariatu lub obsługa szkoły potwierdza wyjście gościa z budynku szkoły.
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SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU
UCZNIÓW
Przyprowadzanie dzieci do szkoły:
1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych
godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy, szkoły i przedszkola – 7.00-16.00)
2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione
odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę
nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.
3. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 7:00 do godziny
16:00, w zależności od czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych.
4. Dzieci z grup przedszkolnych mają zapewnioną opiekę od godziny 7:00 do godziny
16:00.
5. Dzieci z klas 1 przez okres pierwszego półrocza przyprowadzane są przez
nauczyciela do sali lekcyjnej z szatni i ze świetlicy. Po upływie tego czasu dzieci
samodzielnie przychodzą na zajęcia.
6. Uczniowie kl. II i III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem
zajęć, jednak nie wcześniej niż 7.45 gdy na korytarzach rozpoczynają dyżur
nauczyciele.

Odbiór dzieci ze szkoły:
1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od
rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa
dziecku w drodze do i ze szkoły oraz możliwości samodzielnego opuszczania
placówki przez uczniów.
2. Po zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów do świetlicy lub szatni, gdzie są
odbierani przez rodziców lub osoby upoważnione albo zgodnie z oświadczeniem
rodziców/ prawnych opiekunów idą samodzielnie do domu.
3. Dzieci przebywające w przedszkolu są odbierani wyłącznie
rodziców/opiekunów prawnych/ osoby upoważnione z sali przedszkolnej.

przez

4. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod
wpływem środków odurzających.
5. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie
wskazującym na nietrzeźwość, należy:


nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,



wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,



jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia
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opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie
dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy
wezwać policję. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej
zaistniałego zdarzenia.
6. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:


niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami ( prawnymi opiekunami),



zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych
do odbioru dziecka,



po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami
zawiadomić policję i poinformować dyrektora.

7. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
8. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu.
9. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców
opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

(prawnych

10. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót
dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie
pisemnej stosownego oświadczenia.
11. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany jest
stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni
opiekunowie). Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących
ostatnią lekcję w klasie.
12. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka
także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10- go roku życia ). W takiej
sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w
przedmiotowym zakresie.
13. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też
niepełnoletnią.
14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe
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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.
2. Szczególnie groźne są:


pęknięte i rozbite szyby,



odsłonięte przewody elektryczne,



ostre przedmioty,



uszkodzone sprzęty i narzędzia.

3. Na każdych zajęciach szkolnych wszyscy nauczyciele powinni kontrolować obecność
uczniów, a nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
szkoły lub pedagogowi szkolnemu.
4. 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.

5. Nauczyciele wychowania fizycznego, informatyki i techniki opracowują regulaminy
bezpieczeństwa na tych zajęciach i zapoznają z nimi uczniów na początku każdego
roku szkolnego.
6. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje regulamin biblioteki, z którym uczniowie zostają
zapoznani w momencie zapisania się do biblioteki.
7. Wychowawcy świetlicy opracowują regulamin bezpieczeństwa świetlicy szkolnej
i zapoznają z nim uczniów na początku każdego roku szkolnego.
8. 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
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uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
9. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego pozostaje na lekcji
pod nadzorem nauczyciela.
10. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego do ćwiczeń bez obecności
nauczyciela.
11. Zasady określone w pkt 8 obowiązują także na wszystkich imprezach sportowych
organizowanych poza zajęciami lekcyjnymi.
12. 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 dozwolone jest zastępstwo innego
nauczyciela spośród grona pedagogicznego.
13. 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.

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 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.
3. Dyrektor po zgłoszeniu przez nauczycieli lub pracowników szkoły usterki bądź
zastrzeżeń jest obowiązany natychmiast usunąć zagrożenie.
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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 5 minut, a przerwa obiadowa 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 w zeszycie
korespondencji lub dzienniku elektronicznym.
6. O doraźnych zmianach w planie lekcji uczniowie klas 1 – 3 są informowani przez
wychowawcę i poprzez informacje umieszczone w zeszycie korespondencji lub
dzienniku elektronicznym.
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, osoba ta pod żadnym pozorem nie pozostawia uczniów
samych.
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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ORGANIZACJA PRZERW
ŚRÓDLEKCYJNYCH I DYŻURÓW
NAUCZYCIELI
1. Przerwy międzylekcyjne trwają nie mniej niż 5 minut.
2. W czasie przerw uczniowie przebywają w korytarzach szkolnych, w czasie przerw
obiadowych również w stołówce szkolnej.
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 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 wyznaczonego pracownika. Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczowychowawczego szkoły i wchodzą w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
6. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed zajęciami szkolnymi
(od godz. 7:45), podczas przerw między lekcjami i na przerwie.
7. W razie nieobecności nauczyciela doraźne zastępstwo na dyżurze pełni inny
wyznaczony nauczyciel.
8. Obowiązki nauczyciela dyżurującego


Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem
dyżurów nauczycielskich.



Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, które
przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.



Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą postępowania
wobec uczniów naruszających regulamin szkolny).



Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrekcję szkoły o zauważonych podczas dyżuru
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.



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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USPRAWIEDLIWIENIE
NIEOBECNOŚCI UCZNIA
1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice,
dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy lub za
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub zeszytu korespondencji.
2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie:


zwolnienia lekarskiego,



zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna (jeśli dziecko
reprezentuje
np. w zawodach sportowych lub w konkursach pozaszkolnych).

szkołę

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni
roboczych od ustania absencji. Usprawiedliwienie od lekarza uczeń dostarcza
bezpośrednio do nauczyciela.

DORAŹNE ZWOLNENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ
1. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonuje rodzic osobiście u nauczyciela
prowadzącego zajęcia w chwili, gdy rodzic dokonuje zwolnienia lub u pedagoga, bądź
za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub zeszytu korespondencji.
2. 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.
3. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia na drugiej lub kolejnej lekcji
klasy w danym dniu (uczeń był obecny na pierwszych zajęciach), nauczyciel
niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i powiadamia pedagoga szkolnego, który
podejmuje działania wyjaśniające.
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STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH I 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. Informatyka / zajęcia komputerowe oraz drugi język obcy


Dyrektor zwalnia ucznia z lekcji informatyki / zajęć komputerowych /
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, wyznaczonego nauczyciela lub pedagoga. 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 lub pedagoga pozostaje również uczeń, który oczekuje
na zajęcia edukacyjne w systemie klasowo-lekcyjnym.
7. Uczniowie klas 1–3 są przekazywani pod opiekę nauczycielowi świetlicy lub
pedagogowi.
8. Uczniowie stawiają się w świetlicy lub
rozpoczęcia się odpowiedniej lekcji.

u pedagoga punktualnie z chwilą
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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.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
TERAPEUTYCZNYCH
1.

Uczeń uczestniczy w zajęciach terapeutycznych 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 terapeutycznych i logopedycznych
terapeutów i zatwierdzane przez Dyrektora.

3.

Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć terapeutycznych w opisany powyżej
sposób, zajęcia te są obowiązkowe.

4.

Uczniowie klas 1–3 odbierani są z sali lekcyjnej lub ze świetlicy szkolnej przez
terapeutę i przez niego odprowadzani po zakończeniu zajęć.

5.

Uczniowie II etapu edukacyjnego stawiają się w u terapeuty punktualnie w terminie
rozpoczęcia zajęć.

6.

Wychowawcy II etapu edukacyjnego na bieżąco monitorują frekwencję swoich
wychowanków na zajęciach terapeutycznych.

7.

Pedagogowie i terapeuci prowadzący zajęcia z uczniami II etapu edukacyjnego
powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji ucznia na zajęciach
podczas zebrań z rodzicami, przekazując informację przez wychowawcę klasy.

ustalane

są

przez
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH
Koła przedmiotowe / koła zainteresowań
1. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie jego
wyboru oraz deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.
2. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.
3. Uczniowie klas 1 – 3 pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia koła na
zasadach określonych dla uczniów klas 1 – 3.
4. Uczniowie II etapu edukacyjnego stawiają się na zajęcia koła punktualnie w terminie
rozpoczęcia zajęć.

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
nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.

ustalane

są

przez

4. Uczniowie
klas 1–3 pozostają
pod opieką nauczycieli prowadzących
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na zasadach określonych dla uczniów klas 1–3.
5. Uczniowie II etapu edukacyjnego stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie
rozpoczęcia zajęć.
6. Wychowawcy II etapu edukacyjnego na bieżąco monitorują frekwencję swoich
wychowanków na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami II etapu
edukacyjnego powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji ucznia na
zajęciach w terminach zebrań z rodzicami przekazując informację przez wychowawcę
klasy.
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POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY
MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE
1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi lub
wychowawcy.
2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły
ma obowiązek oddać ucznia pod opiekę wychowawcy, a pod jego nieobecność
pedagogowi szkolnemu.
3. Pedagog pod nieobecność wychowawcy organizuje opiekę dla ucznia np. poprzez
powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy medycznej,
wezwanie kompetentnych pracowników szkoły (dysponującymi wykształceniem
medycznym lub przeszkoleniem w zakresie pomocy przedmedycznej).
4. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym
rodziców. 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, dyrektor lub pedagog powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia
z uczniem o przyczynie jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8, 42-233 Borowno, tel. 34 3133313

str. 16

Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY
ULEGŁ WYPADKOWI
1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:


niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),



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,



niezwłocznie powiadamia dyrektora.

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami
nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
3. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili
wypadku, powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia.
4. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel, pedagog lub Dyrektor powiadamia rodzica
o zdarzeniu.
5. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
nauczyciel, pedagog lub Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie szkoły, dyrektor
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
9. 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.
10. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego - w skład zespołu wchodzi:
pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczyciel, pod opieką którego
zdarzył się wypadek;
11. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową;


przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczniem (w obecności
rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza notatkę
służbową;



przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli
świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy
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lub pedagoga/psychologa 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;



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.

12. Specjalista ds. bhp prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego we właściwych
przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

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 lub dyrektora szkoły.
3. Pedagog lub dyrektor 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
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eliminacji zachowań niepożądanych.
6. Pedagog informuje rodziców o zaistniałym problemie i podjętych działaniach.

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM CHORYM
NA CUKRZYCĘ
Cukrzyca to „grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki
poziom glukozy we krwi), wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny (jedyny
hormon powodujący obniżenie poziomu glukozy we krwi). Ostre powikłania cukrzycy, czyli
kiedy trzeba działać szybko i sprawnie:
HIPOGLIKEMIA (niedocukrzenie) Jest to niebezpieczna sytuacja, która wymaga
natychmiastowego działania. Niedocukrzenie to krytyczny spadek poziomu glukozy we krwi,
który stwarza realne zagrożenie dla organizmu. O hipoglikemii mówimy wtedy, gdy poziom
cukru we krwi spadnie poniżej 60 mg/dl.
Objawy hipoglikemii:
• bladość skóry, • nadmierna potliwość, • drżenie rąk, • ból głowy, • ból brzucha, •
tachykardia (szybkie bicie serca), • uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia, • osłabienie, •
zmęczenie, • problemy z koncentracją, niemożność skupienia się i zapamiętania, • chwiejność
emocjonalna, nadpobudliwość, niepokój, • nietypowe dla dziecka zachowanie / nagła zmiana
nastroju, • napady agresji lub wesołkowatości przypominające stan upojenia alkoholowego, •
ziewanie/senność, • zaburzenia mowy, widzenia i równowagi, • zmiana charakteru pisma, •
dziecko staje się niegrzeczny, a nawet agresywny, • dziecko nielogicznie odpowiada na
zadawane pytania, • kontakt dziecka z otoczeniem jest utrudniony lub uczeń traci
przytomność (śpiączka), • drgawki.
Jak postępować przy podejrzeniu hipoglikemii:
HIPOGLIKEMIA LEKKA (dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z
nami, spełnia polecenia).
• oznaczyć glikemię na glukometrze (potwierdzić niedocukrzenie),
• podać węglowodany proste: 5 — 15 gramów (najszybciej poziom cukru we krwi
podniesie: ½ szklanki coca-coli lub soku owocowego, 3 kostki cukru rozpuszczone w ½
szklanki wody lub herbaty, glukoza w tabletkach lub w płynie, miód) — to bardzo ważne,
gdyż rozpuszczona glukoza zacznie się wchłaniać już ze śluzówki jamy ustnej i szybko
podniesie poziom glukozy we krwi.
• zawsze należy ponownie oznaczyć glikemię po 10 — 15 minutach, aby upewnić się, że
nasze działania były skuteczne i poziom glikemii podnosi się. Jeżeli wartości glikemii się
podnoszą, można dziecku podać kanapkę (węglowodany złożone) lub przyspieszyć spożycie
planowanego na później posiłku oraz ograniczyć aktywność fizyczną.
• zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.
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HIPOGLIKEMIA ŚREDNIO-CIĘŻKA (dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości,
pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami). W tym stanie bezwzględnie konieczna jest
pomoc osoby drugiej. Postępowanie podobne do opisanego wyżej:
• oznaczyć glikemię (potwierdzić niedocukrzenie). Jeżeli jest pewność, że dziecko może
połykać — podać dziecku do picia płyn o dużym stężeniu cukru np. 3 — 5 kostek cukru
rozpuszczone w ½ szklanki wody, coca-cola, sok owocowy.
• jeżeli dziecko nie może połykać — postępuje się tak jak w przypadku hipoglikemii ciężkiej
— patrz niżej.
HIPOGLIKEMIA CIĘŻKA (dziecko jest nieprzytomne, nie ma nim żadnego kontaktu, nie
reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki). Dziecku, które jest nieprzytomne NIE
WOLNO PODAWAĆ NICZEGO DO PICIA ANI DO JEDZENIA DO UST! (istnieje
ryzyko, że się zachłyśnie lub udusi).
Co należy zrobić:
• ułożyć dziecko na boku,
• wstrzyknąć domięśniowo glukagon (patrz niżej). Zastrzyk z glukagonem może podać
pielęgniarka szkolna, ale możesz to zrobić sam – jest to zastrzyk ratujący życie,
• WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE
• skontaktować się z rodzicami dziecka,
• po podaniu glukagonu dziecko powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach.
Glukagon to hormon wytwarzany u każdego człowieka w komórkach alfa w trzustce.
Przeciwnie do insuliny, w wyniku jego działania dochodzi do wzrostu stężenie glukozy we
krwi,
• dopiero, gdy dziecko odzyska przytomność i będzie w dobrym kontakcie można mu podać
węglowodany doustnie (sok, coca-cola, tabletka glukozy). Pamiętaj! 2 Jeżeli dziecko z
cukrzycą zostanie znalezione nieprzytomne — z niewiadomych przyczyn — należy zawsze
podejrzewać, że ma ciężkie niedocukrzenie i postępować jak opisano powyżej!
• Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego, dopóki wszystkie objawy hipoglikemii
nie ustąpią.
HIPERGLIKEMIA (wysoki poziom glukozy we krwi) Jest to druga z niebezpiecznych
sytuacji dotyczących leczenia dziecka z cukrzycą typu 1. Bardzo wysoki poziom glukozy we
krwi utrzymujący się przez dłuższy czas, może doprowadzić do rozwoju kwasicy
cukrzycowej, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.
Objawy hiperglikemii
• wzmożone pragnienie (polidypsja) oraz potrzeba częstego oddawania moczu (poliuria),
• rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji,
• złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.
Jeśli do ww. objawów dołączą:
• ból głowy,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8, 42-233 Borowno, tel. 34 3133313

str. 20

Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole

• ból brzucha,
• nudności i wymioty,
• ciężki oddech (tzw. „oddech kwasiczy”), może to świadczyć o rozwoju kwasicy
cukrzycowej.
Należy wtedy bezzwłocznie:
• zbadać poziom glukozy na glukometrze,
• sprawdzić czy w moczu obecna jest glukoza i ciała ketonowe,
• skontaktować się z pielęgniarką oraz rodzicami ucznia.
Co robić podczas hiperglikemii
W przypadku znacznej hiperglikemii ważne są trzy elementy:
podanie insuliny, uzupełnianie płynów oraz samokontrola.
• Jeśli poziom glukozy we krwi wynosi więcej niż 250 mg% uczeń powinien otrzymać
dodatkową dawkę insuliny, tak zwaną dawkę korekcyjną, w celu obniżenia zbyt wysokiego
poziomu glukozy.
• Ilość insuliny, którą należy podać w celu obniżenia poziomu glukozy jest indywidualna dla
każdego chorego dziecka.
• Rodzice powinni przekazać wychowawcy pisemną informację na ten temat.
• Sposób podania insuliny jest zależny od metody leczenia.
• Dziecko leczone przy pomocy wstrzykiwaczy — poda insulinę penem (podskórna iniekcja),
dziecko leczone przy pomocy pompy — poda insulinę poprzez wciśnięcie odpowiednich
przycisków znajdujących się na pompie.
• Małe dzieci wymagają wtedy szczególnej kontroli, sprawdzenia czy wprowadziły
odpowiednią dawkę insuliny! Uzupełnianie płynów i samokontrola 3
• Dziecko powinno dużo pić (ilość płynów zależy od wieku!), przeciętnie 1 litr w okresie 1,52 godzin. Najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna.
• Po okresie około 1 godziny od podania korekcyjnej dawki insuliny należy dokonać
kontrolnego pomiaru glikemii (stężenie glukozy powinno zacząć się obniżać).
• W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie
obniży się (na skutek podanej dawki korekcyjnej).
W KAŻDYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZYPADKÓW ZAWSZE WZYWAMY
POGOTOWIE RATUNKOWE I ZAWIADAMIAMY RODZICÓW DZIECKA
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POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH
ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ
LUB SKUTKAMI CZYNÓW
ZABRONIONYCH
Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły:
1. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt do pedagoga i powiadamia
wychowawcę.
2. Pedagog przeprowadza działania wyjaśniające (monitoring, rozmowa z uczniem lub
klasą).
3. Wychowawca/pedagog
powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, w razie
konieczności informuje o zdarzeniu policję.

Bójka uczniów na terenie szkoły.
1. W przypadku bójki należy w miarę możliwości odizolować uczestników i powiadomić
pedagoga lub dyrektora szkoły.
2. Pedagog ustala okoliczności zdarzenia (monitoring, rozmowa ze świadkami).
3. Pedagog informuje wychowawcę.
4. Wychowawca wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego.
5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły lub
wobec innego ucznia szkoły.
1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.
2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia, udzielając jej
wsparcia i porady we współpracy z psychologiem szkolnym.
3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia.
4. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

Uczeń przebywający na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie
alkoholu lub środków odurzających.
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i pedagoga oraz
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sporządza notatkę.
2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki).
3. Pedagog szkolny zawiadamia o fakcie rodziców i zobowiązuje ich do niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły.
4. Pedagog lub nauczyciel 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 wezwany na miejsce lekarz.
6. Gdy rodzice nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, pedagog powiadamia
policję.
7. O zaistniałej sytuacji pedagog lub nauczyciel niezwłocznie informuje dyrekcję szkoły.

Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających.
1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach pedagoga i dyrektora szkoły.
2. Ucznia należy odizolować.
3. W obecności drugiej osoby dorosłej pedagog lub dyrektor 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, pedagog lub dyrektor niezwłocznie powiadamia
o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa policję.
6. Pedagog sporządza notatkę ze zdarzenia.

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.

Informacja o spożywaniu przez ucznia alkoholu lub zażywaniu środków
odurzających poza zajęciami szkolnymi.
1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz
sporządza notatkę.

Informacja o popełnieniu przez ucznia innych czynów zabronionych poza
terenem szkoły.
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1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu.
2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz
sporządza notatkę.

Ujawnienie cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy).
1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie wychowawcę/pedagoga i dyrektora.
2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając
jej wsparcia we współpracy z psychologiem szkolnym.
3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków
oraz informują dyrektora szkoły.
4. Wychowawca i pedagog przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody
i ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy.
5. Pedagog 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 psycholog monitorują sytuację poszkodowanego ucznia i udzielają
pomocy psychologicznej.

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.

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
I IMPREZ POZA SZKOŁĄ
1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy
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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:


poznawanie kraju,
kulturyi historii,



poznawanie kultury i języka innych państw,



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



wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,



upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,



podnoszenie sprawności fizycznej,



upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,



przeciwdziałanie patologii społecznej,



poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

jego

środowiska

przyrodniczego,

tradycji,

zabytków

4. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
5. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:


wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne - inicjowane i realizowane
przez nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej,



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



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 w formach wymienionych
w p. 5. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor
szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
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.
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11. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez
dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:


ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,



jest instruktorem harcerskim,



posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:


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



zapoznaje z planem wycieczki rodziców i uczniów,



przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia Kartę wycieczki,



opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,



gromadzi pełną dokumentację i przedstawia ją dyrektorowi,



zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,



zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania,



określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,



nadzoruje wyposażenie uczestników oraz pobiera apteczkę pierwszej pomocy,



organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,



dokonuje podziału zadań wśród uczestników,



dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,



dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego 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:


sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,



współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,



sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,



nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,



wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

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


z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie;



ze środków pochodzących z działalności samorządu
i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,



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

uczniowskiego

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 ).
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
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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).
PRZEJAZDY POCIĄGAMI
1. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub
więcej wagony, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji
miejsc lub przedziałów.
2. Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej
pomocy – jak w przypadku przejazdu autokarem.
3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.
4. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach
siedzących.
5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje
szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
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
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wszyscy uczestnicy wycieczki:


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



znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,



znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,



posiadali ważne bilety na przejazd.

8. Władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z usług miejscowych
przewodników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygotowując
wycieczkę szkolną.

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
obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

pojazdem

od

przestrzegania

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.
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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. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być
zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 25 uczniów.
3. 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.
4. 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.
5. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej
widoczności (np. o zmroku).
6. 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.
7. Osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych.
8. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach
niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem
białym.
9. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy
odblaskowe.

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.

3. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, który jest
przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź wynikają z bieżących
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potrzeb.
4. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie pracy
szkoły.
5. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed
podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
6. Organizator zobowiązany jest przedstawić dyrekcji scenariusz uroczystości.
7. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela,
który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni poziom
przedsięwzięcia.

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
nauczyciela o pomoc.

sytuacji

kłopotliwej,

niejasnej,

zwrócić

się

do

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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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI
UCZNIA W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA
Znieważenie nauczyciela.
1. Nauczyciel zgłasza fakt znieważenia (ubliżenie, obrażenie) do pedagoga.
2. Pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą oraz wpisuje uczniowi
uwagę do dziennika elektronicznego.
3. Pedagog informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców (opiekunów) ucznia.
4. Pedagog sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia.
5. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych pedagog informuje policję.
6. Pedagog informuje rodziców (opiekunów) o powiadomieniu policji.

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.

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.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
EWAKUACJI PLACÓWKI
1. Nauczyciel / dyrektor/ pracownik niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby i
używa alarmu (3 dzwonki).
2. Nauczyciele i pracownicy szkoły rozpoczynają ewakuację uczniów. Nauczyciel
zabezpiecza dokumentację i prowadzi grupę do wyznaczonych miejsc.
3. Po sprawdzeniu budynku przez służby powrót do sal lekcyjnych lub w razie dalszego
zagrożenia powiadomienie rodziców o konieczności odebrania uczniów.
4. Dyrektor zawiadamia o fakcie organ prowadzący i Kuratorium Oświaty.
5. Dyrektor i odpowiednie służby podejmują działania wyjaśniające zaistnienie
zagrożenia.
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ATAKU
TERRORYSTYCZNEGO
Zasady postępowania w sytuacji podłożenia łądunku wybuchowego
1. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wskazujących na możliwość wystąpienia
zagrożenia atakiem terrorystycznym (podłożenia ładunku wybuchowego w
pomieszczeniu, otrzymania podejrzanej przesyłki – zdeformowanej, tłustej, z
wystającymi kabelkami itp., zauważenia podejrzanego pakunku, podłożenia ładunku
wybuchowego w samochodzie) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:


na numer alarmowy 112,



na numer alarmowy Policji 997,



powiadomić Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora.

2. W przypadku uzyskania nawet niepotwierdzonej informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest szkoła należy
natychmiast:


zadzwonić na numer alarmowy 112



powiadomić Policję.

3. Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane:


adres szkoły/miejsca, którego zdarzenie dotyczy,



swoje imię, nazwisko i numer telefonu,



okoliczności zdarzenia (możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób,
przedmiotów i/lub zjawisk, np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i
dróg oddechowych, dziwny zapach itp..

4. W przypadku stwierdzenia:


podłożenia ładunku wybuchowego - należy jak najszybciej oddalić się z miejsca
zagrożonego wybuchem i zadzwonić na numer alarmowy 112 lub na Policję,



otrzymania podejrzanej przesyłki - należy położyć ją na gładkiej powierzchni i
oddalić się na odległość minimum 10 m, przesyłki nie wolno ściskać ani deformować,



zauważenia podejrzanego pakunku - nie należy go dotykać, przesuwać ani podnosić,



podłożenia ładunku wybuchowego w samochodzie - należy jak najszybciej oddalić się
z miejsca zagrożonego wybuchem.

5. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu incydentem bombowym bezzwłocznie należy o
tym fakcie powiadomić Dyrektora Szkoły lub jeśli nie ma takiej możliwości bezpośrednio służby ratownicze (numer alarmowy 112 lub bezpośrednio Policję).
6. Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona do tego osoba uruchamia ustalony na wypadek
ataku bombowego w szkole sygnał alarmowy i powiadamia odpowiednie służby
(numer alarmowy 112 lub bezpośrednio Policję).
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7. Po usłyszeniu alarmu lub uzyskaniu informacji o ładunku wybuchowym, jeśli
dokładnie wiadomo, gdzie ten ładunek się znajduje, należy jak najszybciej oddalić się
ze strefy zagrożonej wybuchem.
8. Do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych Dyrektor Szkoły i/lub
upoważnione do tego osoby starają się w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć
zagrożone miejsca, zachowując elementarne środki ostrożności, tak, aby nie narażać
siebie i innych osób.
9. W przypadku incydentu bombowego, przy braku konkretnej informacji o miejscu
podłożenia bomby, wszyscy pracownicy szkoły powinni sprawdzić swoje miejsca
pracy i ich bezpośrednie otoczenie w celu odnalezienia przedmiotów nieznanego
pochodzenia (należy pamiętać, że podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać).
10. Dyrektor Szkoły zarządza ewakuację i wskazuje osoby odpowiedzialne za kierowanie
akcją ewakuacyjną do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych.
11. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do
wyjścia wskazanego przez osobę/osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły do
kierowania akcją ewakuacyjną.
12. Niezależnie od uruchomienia ustalonego na wypadek ataku bombowego w szkole
sygnału alarmowego, osoby, które uzyskały wiedzę o obecności na terenie szkoły
ładunku wybuchowego w miarę możliwości informują o tym fakcie wszystkich (lub
jak największą ilość osób) przebywających w pobliżu miejsca zagrożenia,
jednocześnie starając się nie wzbudzać paniki.
13. Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb
przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie
wykonywać ich polecenia.

Zasady postepowania w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego
napastnika/terrorysty.
1. Osoba, która zauważy/uzyska informację o obecności na terenie szkoły uzbrojonego
napastnika, jeśli ma taką możliwość:


uruchamia alarm (rodzaj sygnału alarmu jest znany wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoły) w miejscu najbliższym miejsca, w którym
znajduje się świadek wtargnięcia napastnika,



zawiadamia 112 lub Policję,



zawiadamia Dyrektora Szkoły, pracowników sekretariatu lub inny pracowników
szkoły, tak, aby nie wzbudzać paniki.

2. po usłyszeniu sygnału alarmowego oznajmiającego atak napastnika (strzały, wybijane
szyby, krzyki itp.) należy:


zachować absolutną ciszę,



nie próbować uciekać ani walczyć,



pozostać w pomieszczeniu, w którym dotarła do nas informacja (alarm) o ataku,



zamknąć drzwi wejściowe do pomieszczenia od wewnątrz i je zabarykadować
(szafkami, stołami, krzesłami itp.),



odsunąć się od drzwi i okien, tak aby nie pozostawać na linii ewentualnego strzału,
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położyć się na podłodze i czekać na przyjazd Policji,



jeśli to możliwe – jednocześnie zawiadomić Policję lub 112 podając jak najwięcej
szczegółów, dotyczących zdarzenia.

3. Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb
przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie
wykonywać ich polecenia.

Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej/zachowania się wobec
terrorysty (napastnika).
1. Nie uciekać.
2. Nie stawiać oporu.
3. Nie walczyć.
4. Jeśli to możliwe starać się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą.
5. Nie odwracać się tyłem do terrorysty.
6. Wykonywać polecenia terrorysty, nie dyskutować, przemyśleć swoje odpowiedzi.
7. Starać się nie zwracać na siebie uwagi (nie zadawać terroryście zbyt wielu pytań, nie
obrażać, nie prowokować itp.).
8. Zachować spokój.
9. Zawsze pytać o pozwolenie, np. na pójście do toalety, wstanie, otworzenie torby,
zażycie leków itp.).
10. Spełniać żądania terrorystów (np. oddać przedmioty osobiste, dokumenty itp.).
11. Jeśli to możliwe usunąć/wyrzucić niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji
zawodowej (np. identyfikatory), które mogłyby powodować agresję terrorysty.
12. Pamiętać, że wśród zakładników może znajdować się współpracownik terrorysty.
13. Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników/porywaczy,
terrorystów i otoczenia.

Zasady postepowania w trakcie operacji antyterrorystycznej.
1. Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby nie
zostać uznanym za terrorystę.
2. Położyć się na podłodze, znaleźć najbliższą osłonę (krzesło, biurko, szafa itp.),
trzymać ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
3. Nie próbować pomagać, nie atakować terrorystów.
4. Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddać się jej działaniu nawet
jeśli będzie gwałtowne.
5. Nie zadawać pytań, nie dyskutować.
6. Nie wolno trzeć oczu w przypadku użycia przez Policję granatów łzawiących.
7. Po wydaniu polecenia wyjścia – jak najszybciej opuścić pomieszczenie, nie
zatrzymywać się (np. w celu zabrania rzeczy osobistych).
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8. Odpowiadać na wszystkie pytania funkcjonariuszy, które mają potwierdzić naszą
tożsamość i wykluczyć nas z grona podejrzanych (terrorystów, współpracowników
terrorystów).
9. Starać się zachować spokój, nie panikować w czasie akcji antyterrorystycznej.
10. Pamiętać, że wszystkie czynności prowadzone przez grupę antyterrorystyczną,
podejmowane są dla naszego bezpieczeństwa.

Zatwierdzenie procedur:
mgr Artur Rybaniec
……………………………….
dyrektor ZSP Borowno

Zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa ucznia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie:
Imię i nazwisko

Data

Podpis

Bielecki Robert
Błaszczyk Magdalena
Czubacka Beata
Dziubińska Karolina
Gawron Anita
Ginter Urszula
Gonera Iwona
Grajczyk Aniela
Jagusiak Ewa
Kępka Adam
Klimas Michał
Lampa Małgorzata
Magdalena Brewczyńska - Jeziak
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Matyga Mateusz
Nabiałczyk Alina
Nowak Anna
Pamuła Roma
Pożarlik Anna
Prokopowicz Katarzyna
Puchała Paweł
Radecka Justyna
Rybaniec Artur
Rybaniec Katarzyna
Soboniak Urszula
Staniewska Bożena
Szczęsna - Cyprych Aleksandra
Szostek Sabina
Tądel Agata
Tądel Urszula
Warkiewicz Iwona
Warońska Katarzyna
Wojciechowska Marta
Wróbel Marzanna
Wysmołek Robert

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8, 42-233 Borowno, tel. 34 3133313

str. 37

