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WSTĘP: 

                         ,,Bezpieczeostwo nie jest wszystkim , lecz bez bezpieczeostwa wszystko jest  niczym.” 
                                                                                                                                                                                    –  Klaus Neyman.  
 

          Dzieci, aby przyswajad wiedzę i spełniad się na szkolnych zajęciach muszą czud się dobrze i bezpiecznie. Szkoła Podstawowa nr 118 
im.płk.pil.Bolesława Orlioskiego podejmuje wiele działao, aby monitorowad i poprawiad stan bezpieczeostwa. Działania te zostały docenione 
poprzez nadanie nam  w 2001 roku przez Komendanta Policji we Wrocławiu  certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”, dwukrotnie otrzymaliśmy  
również Certyfikat „Szkoły Dbające o Bezpieczeostwo”- nadany przez  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Troska o bezpieczeostwo uczniów  
powinna byd zadaniem priorytetowym całego środowiska: nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców.  

          Procedury bezpieczeostwa opracowane i przyjęte w Szkole Podstawowej  nr 118 im. płk. pil. B. Orlioskiego mają na celu zapewnienie  
uczniom bezpiecznego pobytu w szkole oraz bezpieczeostwa podczas zajęd organizowanych przez szkołę na zewnątrz (wyjścia, wycieczki, 
wyjazdy).  Planując pracę szkoły pamiętamy o przeprowadzaniu kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków.  Układając plan lekcji pamiętamy o kilku zasadach:  równomiernym obciążeniu zajęciami  w poszczególnych dniach tygodnia, 
 różnicowaniu zajęd w każdym dniu, nie łączeniu w kilkugodzinne bloki zajęd z tego samego przedmiotu (chyba, że specyfika programu 
nauczania danego przedmiotu tego wymaga). Wszystkie zajęcia w szkole  odbywają się  pod nadzorem upoważnionych do tego osób.  
         Przerwy w zajęciach i między lekcjami uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. W czasie przerw , jeżeli pozwalają na to warunki 
atmosferyczne, umożliwiamy uczniom przebywanie na świeżym powietrzu, wietrzymy klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba czynimy to również  
w czasie zajęd. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają byd prowadzone zajęcia, lub sprzęt i wyposażenie tych miejsc stwarzają 
zagrożenia dla bezpieczeostwa nie dopuszczamy do rozpoczęcia zajęd, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęd, zajęcia  
bezzwłocznie przerywamy i opuszczamy zagrożone miejsce.  Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp jest 
zabroniony odpowiednio oznakowujemy i zabezpieczamy przed swobodnym do nich dostępem. Pomieszczenia takie jak pokój nauczycielski, 
gabinet nauczycieli wychowania fizycznego,  a także stołówkę i świetlicę  wyposażyliśmy w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy,  
a nauczycieli w szczególności tych pracujących w wymienionych pomieszczeniach, przeszkoliliśmy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
W warsztatach, pracowniach, laboratoriach, a także w sali gimnastycznej znajdują się  regulaminy korzystania z tych pomieszczeo zgodnie  
z zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są  w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej 
obsługi, a każdy uczeo powinien się z nią zapoznad przed rozpoczęciem pracy. Nauczyciele  zapoznają uczniów z zasadami i metodami pracy 
zapewniającymi bezpieczeostwo i higienę przy wykonywaniu czynności na stanowiskach dwiczeo. Uczestnicy zajęd uskarżający się na lekcjach 



w-fu na dolegliwości zdrowotne zwalniani są w danym dniu z wykonywania planowych dwiczeo, dolegliwości konsultowane są ze szkolna 
pielęgniarką, informowani są rodzice. Wszystkie dwiczenia  przeprowadzane są z zastosowaniem metod i urządzeo zapewniających pełne 
bezpieczeostwo dwiczących, a przed każdymi zajęciami nauczyciele  sprawdzają  stan techniczny urządzeo i sprzętu sportowego.  

Akty prawne normujące  zapewnienie  zasad bezpieczeostwa w szkole. 
 

Akty Prawne Zewnętrzne: 
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) 

 
Akty Prawne Wewnętrzne: 

o Statut Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlioskiego we Wrocławiu; 
o Regulamin obiektu;  
o Regulamin obiektów sportowych ; 
o Regulamin pracowni komputerowej ; 
o Regulamin wydawalni posiłków; 
o Regulamin biblioteki; 
o Regulamin szatni; 
o Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów przez nauczycieli.  
o Zasady  organizacji wyjśd i wycieczek szkolnych  
o Instrukcja bezpieczeostwa przeciwpożarowego;  
o Plan ewakuacji;  
o Postępowanie w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły; 
 

Dokumenty wewnętrzne. 
o Książka obiektu (odp. kierownik gospodarczy – p. G. Szymaoski). 



o Rejestr  wypadków  (odp. inspektor ds. bhp- p. J. Nawrot). 
o Karty wyjśd i wycieczek (składane dyrektorowi szkoły po uzyskaniu zgody na wyjście od bezpośredniego przełożonego – najpóźniej  na 

trzy  dni przed planowanym wyjściem czy  wycieczką i  na tydzieo przed wyjazdem na „zieloną szkołę” lub wycieczką  kilkudniową ,   
w przypadku wyjazdów zagranicznych dwa tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu - odp. kierownik wycieczki ). 

o Pisemne zgody rodziców na udział w wycieczkach , wyjściach, niezbędne badania , informacje o stanie zdrowia, itp. (odp. wychowawcy 
klas) 

o Rejestr zawiadomienia rodziców o złym stanie zdrowia dziecka lub o wypadku (odp. pielęgniarka – p. I. Dębowska,  
  pracownik ds. bhp – p. J. Nawrot, pracownicy sekretariatu p. A. Klim, p. G. Boczek ). 

o Zeszyt realizacji obowiązku szkolnego (odp. pedagodzy – p. R. Barsznica - Kalinowska, p. Świrska). 
o Informacje na temat powrotu dziecka do domu, deklaracje odbierania dziecka ze szkoły  – odp. wychowawcy klas . 
o Deklaracja odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej (odp. wychowawcy grup  świetlicowych). 
o Dzienniki lekcyjne i zajęd pozalekcyjnych ( odp. nauczyciele zgodnie z przydziałem). 
 

Bezpieczna droga dziecka do szkoły: 
 

1. Za bezpieczne przyprowadzenie dziecka do szkoły i odprowadzenie dziecka do domu odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni. 
2. Nauczyciele klas pierwszych w pierwszych dniach września przeprowadzają zajęcia w terenie pokazując dzieciom zasady bezpiecznego 

dojścia do szkoły. 

3. Wychowawcy klas II-VI przypominają w pierwszych tygodniach września zasady dotyczące bezpiecznego dojścia do i ze  szkoły. 

4. Uczniowie po zakończonych lekcjach i po zajęciach pozalekcyjnych zobowiązani są opuścić teren szkoły z wyjątkiem uczniów 

przebywających w świetlicy szkolnej lub w czytelni.  
 

Zadania pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

                                                                    
Rozpoczęcie lekcji w szkole: 
 

 uczniowie zobowiązani sa do punktualnego przychodzenia do szkoły i nie spóźniania się na lekcje, 

 uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji,  

 uczniowie, którzy ze względu na pracę rodziców musza przyjśd wcześniej do szkoły oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej, 

 świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.30 (od 6.30 do 7.00 – świetlica zbiorcza , następnie podział na grupy), 



 wychowawcy klas pierwszych lub nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję  w tych klasach zabierają dzieci  ze świetlicy porannej  
o godz. 7.40,  

 wychowawcy klas drugich  lub nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję w klasie  zabierają dzieci ze świetlicy porannej o godz. 7.40, 

 wychowawcy klas trzecich  oraz  nauczyciele, którzy mają pierwszą lekcję w tych klasach ( we wrześniu odbierają dzieci ze świetlicy) 
rozpoczynają dyżur w  sali  o godzinie 7.40 - pełnią opiekę nad przychodzącymi dziedmi ze swojej klasy/ grupy , 

 dyżur nauczycieli klas IV-VI na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się punktualnie o  godzinie 7.45, 

 pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia w szkole identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, 

 każdorazowo wchodząc do szkoły nauczyciele oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do zaznaczenia swojego wejścia na teren szkoły  
poprzez przyłożenie karty ( identyfikatora) do czytnika kart ,  

 każdorazowo pracownik szkoły  przed  wyjściem ze szkoły  przykłada kartę do czytnika kart zaznaczając opuszczenie budynku szkoły , 

 wejście osób dorosłych na teren szkoły możliwy jest wyłącznie wejściem głównym , 

 każdorazowo  rodzice uczniów   przed wejściem do szkoły  zobowiązani są do okazania uprawnieo do wejścia do szkoły za  pomocą 
przyłożenia identyfikatora do czytnika, 

 każdorazowo  rodzic opuszczając teren szkoły przykłada kartę do czytnika przy wyjściu głównym, 

 główne drzwi wejściowe do szkoły są elektronicznie otwierane przez woźną szkolną , 

 drzwi wejściowe do części szkoły – segment A – otwarte są w godzinach 7.00 – 8.30 oraz 14.00 – 17.00, 

 w godzinach przebywania dzieci na terenie szkoły, do szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby wcześniej umówione oraz rodzice odbierający 
dzieci legitymujący się  identyfikatorem wydanym  przez wychowawcę ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 każda umówiona  osoba ma obowiązek zgłoszenia na portierni dokąd idzie i w jakim celu , wpisania się do księgi gości ; cel wizyty, 
godzina wejścia, wyjścia – osoby wchodzące na teren szkoły otrzymują  identyfikator z napisem „Gośd Szkoły” , który zobowiązane są 
założyd i przez cały czas pobytu na terenie szkoły mied widoczny, 

 w godzinach 7.00 - 8.15 uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię ( uczniowie pozostawiają kurtki w szatni, przez cały rok uczniowie 
zobowiązani są do zmiany obuwia),  

 zabrania się osobom dorosłym wchodzenia na teren szkoły przez szatnię, 

 każdy uczeo pozostawiając obuwie zmienne w szatni , zostawia je w podpisanym worku z materiału (wychowawca klasy do 15 IX 
sprawdza , czy obuwie zmienne uczniów jest umieszczone w opisanych workach), 

 uczniowie przebierają się w szatni  i przechodzą do wyznaczonej świetlicy porannej lub bezpośrednio do sali  - uczniowie klas 
pierwszych i drugich odbierani są ze świetlicy przez wychowawcę  lub nauczyciela rozpoczynającego lekcje w klasie), 

  z szatni na teren szkoły wychodzą wyłącznie uczniowie, wyjątek stanowią rodzice uczniów klas  pierwszych, którzy ze względów 
adaptacyjnych  przez pierwszy miesiąc mogą   odprowadzad dzieci do sali, 



W klasie:   

 na początku roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani przez wychowawców i nauczycieli  z regulaminami poszczególnych  pracowni, 

 przebywanie w każdej klasopracowni, świetlicy ,sali gimnastycznej , na boisku, placu zabaw powinno byd zgodne z regulaminem 
obowiązującym w tych miejscach, 

 za bezpieczeostwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel, 

 lekcja rozpoczyna  się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności w dzienniku lekcyjnym, 

 podczas zajęd uczniowie nie mogą zostad w sali bez  opieki, 

 jeśli nauczyciel musi wyjśd z sali, zgłasza fakt  nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak nauczyciela  z 
odpowiedzialności za uczniów), 

 w wyjątkowych sytuacjach - jeśli podczas lekcji przyjdzie rodzic, bądź inny gośd – nauczyciel nie może pozostawid uczniów w sali 
wychodząc na korytarz w celu przeprowadzenia rozmowy - w takiej sytuacji nauczyciel pozostaje przy uczniach wraz z gościem w sali, 

 uczniów chcących skorzystad z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

 w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy lub dyżurnego informuje pielęgniarkę   
lub sekretariat szkoły, 

 w przypadku nagłego wypadku należy natychmiast (!!)udzielid poszkodowanemu pierwszej pomocy, o zaistniałej sytuacji  powiadomid 
rodziców ucznia , pracownika ds. bhp oraz dyrektora szkoły. 

 
Zwolnienie ucznia z lekcji , odwołanie lekcji, usprawiedliwienie nieobecności: 
 

 wszystkie informacje dotyczące zwolnienia z lekcji, usprawiedliwienia nieobecności ucznia, odwołania zajęd są wpisywane do zeszytu 
informacyjnego  , 

 uczeo , który był nieobecny w szkole, jest zobowiązany natychmiast po powrocie do szkoły okazad wychowawcy usprawiedliwienie 
nieobecności zapisane w zeszycie informacyjnym podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, usprawiedliwienie 
nieobecności może rodzic przekazad także drogą mailową poprzez  system -  Librus Synergia  

 zwolnienie z lekcji odbywa się poprzez wpis informacji od  rodziców zgodnie z wzorem zamieszczonym w  zeszycie  informacyjnym - 
wychowawca parafuje informację, z którą się zapoznał,  

 rodzic jest zobowiązany do codziennego sprawdzania informacji w zeszycie i potwierdzania informacji podpisem, 

 brak podpisu nie zwalnia rodzica z odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeostwa dziecku, 

 wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności uczniów, wychowawca odnotowuje w zeszycie realizacji obowiązku szkolnego  
do 5 każdego miesiąca,  



 za prowadzenie zeszytu realizacji obowiązku szkolnego oraz podjęcie stosownych działao w stosunku do uczniów odpowiadają  
pedagodzy szkolni,  

 sekretarz szkoły prowadzi dokumentacje związaną z realizacją obowiązku szkolnego uczniów.  
 
     Odwołanie zajęd pozalekcyjnych:  

 za odwołanie zajęd pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (po wcześniejszym powiadomieniu wicedyrektora szkoły)  
  odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel,  

 w przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy  informacja o zwolnieniu uczniów opisana jest przez wicedyrektora 
w  księdze zastępstw, 

 za odwołanie zajęd pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz za bezpieczeostwo dzieci przed zajęciami i podczas 
tych zajęd odpowiada organizator  

 
       Przerwa między lekcjami – klasy I - III: 

 wychowawcy klas I -III samodzielnie regulują czas pracy dzieci - ustalają  przerwę na odpoczynek , biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, 

 uczniowie z  klas I-III spędzają przerwę w sali , na korytarzu przy swojej sali , na placu zabaw, na podwórku ( wszystkie dzieci w tym 
samym miejscu pod opieką wychowawcy), zachowują ciszę by nie przeszkadzad innym w zajęciach, 

 na korytarzu nie mogą przebywad  więcej niż dwie klasy jednocześnie, 

 w czasie przerw , jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, należy umożliwid dzieciom  przebywanie na świeżym powietrzu  
( plac zabaw, boisko, zielona klasa, teren zielony) – zawsze pod opieką wychowawcy klasy, 

 w szkole obowiązuje ruch prawostronny , 

 uczniowie ustawiają się pod salą w oznaczonym miejscu dla danej klasy, 

 niedozwolone jest bieganie uczniów po szkolnych korytarzach, 

 uczniowie podczas przerwy bawiąc się  nie hałasują,  

 wszystkie problemy oraz  zaistniałe konflikty podczas przerwy uczniowie klas I-III zgłaszają  wychowawcy ( lub nauczycielowi z którym 
mają zajęcia),  

 za bezpieczeostwo uczniów klas I-III podczas przerwy odpowiada wychowawca lub nauczyciel, który ma z klasą zajęcia, 
Wychowawcy klas I -III na początku roku szkolnego ustalają ze swoją klasą zasady obowiązujące uczniów w trakcie trwania przerw między 
zajęciami , wdrażając m.in.:  zasady z programu „Bezpieczna przerwa” oraz „Cisza”. Zasady w formie pisemnej umieszczone są w widocznym 
miejscu w klasie i przypominane są  dzieciom systematycznie przez nauczyciela. 

 



     Zasady obowiązujące uczniów klas IV-VI podczas przerwy: 

 uczniowie z klas IV-VI spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną  lekcję ( z wyjątkiem uczniów, którzy , kolejną lekcję 
mają zaplanowaną w sali nr 38 – uczniowie oczekują na nauczyciela pomiędzy gabinetem pielęgniarki,  a salą nr 9), 

 wszyscy uczniowie ustawiają tornistry w oznaczonych miejscach przed salą, pod  ścianą  - uszy tornistra skierowane do ściany,    

 po zakooczonej przerwie lub po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do  wyciszenia się  i ustawienia przed salą 
w wyznaczonym miejscu,  

 dopilnowanie ustawienia uczniów przed klasą , jest obowiązkiem każdego nauczyciela, 

  w okresie wiosennym i letnim uczniowie klas IV-VI długie przerwy mogą spędzad na świeżym powietrzu w atrium, na terenie zielonym 
pod opieką nauczycieli dyżurnych (nauczyciel dyżurujący w holu oraz przy sklepiku), 

 wszystkie problemy oraz  zaistniałe konflikty podczas przerwy uczniowie klas IV- VI  zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu, 

 uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeo elektronicznych , jest to możliwe w 
uzasadnionych sytuacjach  wyłącznie za zgodą nauczyciela, 

 za bezpieczeostwo uczniów klas IV- VI w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów:  
 nieobecnośd nauczyciela na dyżurze nie zwalnia z odpowiedzialności za bezpieczeostwo uczniów, 
 dyżur pełniony jest aktywnie ,  zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dyżurów do momentu przyjścia nauczycieli, 
 za nauczyciela nieobecnego w pracy, dyżur pełni nauczyciel-zastępca (zgodnie z planem w księdze zastępstw), 
 organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala wicedyr. D.Skibin oraz nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  po 

uwzględnieniu potrzeb szkoły,  
 nadzór nad pełnionymi dyżurami pełnią wicedyrektorzy. 

  

 Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad: 
 życzliwie  zachowanie  wobec kolegów,  
 bezzwłoczne wykonanie  poleceo nauczyciela, 
 spacerowanie , zachowanie ciszy, 
 po zakooczonej przerwie ustawienie się pod salą w wyznaczonym miejscu,  
 po skooczonej  lekcji przejście pod salę , gdzie będzie się odbywała kolejna lekcja, 
 poruszanie  się w szkole prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach),  
 ustawianie tornistra przed salą (koniecznie pod ścianą w wyznaczonym miejscu) tak ,aby nie stanowid zagrożenia dla kolegów  

i koleżanek oraz wszystkich innych poruszających się po korytarzach, 
 spędzanie  krótkiej przerwy na korytarzu pod salą, gdzie będzie kolejna lekcja, a długiej  przerwy w sali jedząc śniadanie, 



 nie wychodzenie  poza teren szkoły, 
 nie otwieranie  okien,  
 nie przebywanie  bez potrzeby w toalecie, 
 dbałośd  o czystośd i porządek w szkole, 
 ponoszenie odpowiedzialności za przyniesione do szkoły rzeczy .  

 

Uczniowie SP 118 witają gości odwiedzających daną  klasę poprzez krótkie powstanie z miejsc, zachowując ciszę . 
Uczniowie zwracają się do nauczycieli „Proszę Pani”, „Proszę Pana” ,  mówiąc o nauczycielu wymieniają jedynie nazwisko np.: Pan Kowalski, 
Pani Nowakowska, nie używają imion nauczycieli.  
Przestrzeganie wszystkich powyższych zasad świadczy o  kulturze ucznia i jest warunkiem otrzymania dobrej oceny z zachowania. 
 

  Apele  i uroczystości szkolne: 
 

 przed apelem,  bądź uroczystością szkolną uczniowie spotykają się z nauczycielem w sali,  

 nauczyciel sprawdza obecnośd uczniów i przypomina o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej, 

 po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza  uczniów na miejsce uroczystości – zwracając uwagę podczas przejścia do sali  
na zachowanie uczniów, 

  uczniowie zajmują miejsca według wyznaczonych przez organizatorów apelu/uroczystości  miejsc dla klasy, 

 nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami, reaguje na zachowania uczniów .  
 

     Zakooczenie lekcji /zajęd: 
 

 rodzice /prawni opiekunowie  na początku roku szkolnego otrzymują od wychowawcy informację , o tym że za przyprowadzenie  
i odebranie dziecka ze szkoły odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie ( również dotyczy to zajęd pozalekcyjnych oraz imprez  
w godzinach popołudniowych),  

 uczniowie z klas IV-VI po zakooczonych lekcjach schodzą do szatni, przebierają się   i wychodzą ze szkoły,  

 opiekę nad uczniami w szatni pełnią pracownicy obsługi – szatniarki oraz nauczyciel dyżurny, 

 uczniowie z klas I-III są odprowadzani po zakooczonych zajęciach do szatni przez wychowawcę lub nauczyciela kooczącego w tym dniu 
zajęcia z klasą,  



 uczniowie , których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką wychowawców świetlicy są odprowadzani przez 
wychowawcę klasy lub nauczyciela kooczącego w tym dniu zajęcia z klasą do świetlicy szkolnej, 

 wychowawca grupy świetlicowej odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis do dziennika, 

 obecnośd dziecka w świetlicy sprawdzana jest systematycznie na każdej godzinie,  

 dzieci ze świetlicy wychodzą na zajęcia pozalekcyjne tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, 

 wyjścia ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne są odnotowywane w dzienniku, 

 uczeo może wyjśd ze świetlicy, jedynie z osobą ,która jest pisemnie upoważniona do tego przez rodziców lub prawnych opiekunów 
(godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy wychowawca odnotowuje w dzienniku), 

 wychowawca świetlicy każdorazowo przed wyjściem na boisko lub plac zabaw przypomina dzieciom zasady bezpiecznej zabawy w tych 
miejscach, 

 dzieci z danej grupy  podczas wyjścia na podwórko przebywają wyłącznie w miejscu , gdzie jest obecny wychowawca ich grupy,   

 za bezpieczeostwo dzieci w świetlicy odpowiada wychowawca grupy: 
 podczas zajęd świetlicowych wychowawca nie może pozostawid uczniów bez  opieki (konieczne wyjście  zgłasza wychowawcy  

z sali obok ,nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za uczniów), 
 kontrolę nad sprawowaną opieką pełni wicedyrektor  zgodnie z rejonem nadzoru. 
 rodzice i inne upoważnione osoby odbierające dzieci ze świetlicy są zobowiązane do przyłożenia do czytnika karty celem 

zweryfikowania uprawnieo do wejścia na teren szkoły,  
 rodzice , prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbierania dzieci ze szkoły odbierają dzieci z sali świetlicy , 
  rodzice , prawni opiekunowie oczekujący  na dzieci  przebywają wyłącznie  w wyznaczonym miejscu w  holu głównym szkoły. 

      
Zajęcia pozalekcyjne: 
 

 uczniowie , którzy skooczyli  lekcje -  czekają na zajęcia pozalekcyjne  w świetlicy szkolnej  lub w czytelni, 

 szkoła nie sprawuje opieki nad uczniami przebywającymi w innych miejscach, 

 uczniowie klas IV-VI przychodzą na zajęcia pozalekcyjne nie wcześniej niż  pięd minut przed rozpoczęciem zajęd, 

 po uczniów klas I-III przebywających w świetlicy szkolnej przed zajęciami przychodzi nauczyciel prowadzący zajęcia, 

 nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są zobowiązani do dyżuru  przed rozpoczęciem zajęd (zgodnie z grafikiem dyżuru!!!!). 

 za bezpieczeostwo uczniów w czasie zajęd pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, 
 

 



Wyjścia , wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły: 
              Zasady organizacji  wyjśd szkolnych oraz  wyjazdów na wycieczki i „zielone szkoły” określa Statut SP 118  oraz  opracowane Zasady  
organizacji wyjśd i wycieczek (załącznik nr 1). Terminy  wyjazdu uczniów na wycieczki i „zielone szkoły” określa dyrektor  w planie pracy na dany 
rok szkolny. Nauczyciel planując wyjście z klasą uzgadnia propozycję wyjścia z wicedyrektorem ,  wychodząc  z klasą ze szkoły  
(wyjścia, wycieczki), oprócz wpisania informacji w zeszycie wyjśd/wycieczek   zgłasza informację na portierni  (klasa, nauczyciel) -  na 
wypadek ewakuacji. 
 
    Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego: 
 

 nauczyciel ma obowiązek zapoznad się i przestrzegad Instrukcji Bezpieczeostwa Pożarowego  (wyciąg z Instrukcji  - załącznik nr 2), 

 wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów ze szkolnym regulaminem ppoż., a także z: 
 zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 
 sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
 planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
 zasadami zachowania podczas ewakuacji, 
 zasadami udzielania pierwszej  pomocy . 

 
     Postępowanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły podczas wypadku: 
 

 zapewnid natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi, 

 jeśli zachodzi potrzeba wezwad pogotowie ratunkowe, 

 zawiadomid o wypadku  szkolną służbę zdrowia, dyrektora szkoły, pracownika służby bhp (p. J. Nawrot), 

 niezwłocznie zawiadomid o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę. 
 

Działania edukacyjne mające na celu wyposażenie uczniów w umiejętnośd unikania zagrożeo i  radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych: 
 

Temat: Termin: Odbiorca: Odpowiedzialny: Uwagi: 

Zasady bhp w szkole , 
kontrakt współpracy  
z klasą.   

3 -  15 wrzesieo klasy I-VI wszyscy nauczyciele Kontrakt umieszczony w widocznym 
miejscu  w sali 



Omówienie „Procedur 
bezpieczeostwa, 
opracowanie kontraktów 
spędzania przerwy  
w  szkole” 

3 -15  wrzesieo klasy I-VI wychowawcy klas Kontrakt umieszczony w widocznym 
miejscu w sali 

„Bezpieczeostwo  
w drodze do szkoły 
 i ze szkoły ” 

3  września klasy I-VI wychowawcy klas zapis w dzienniku 

„Internet – zagrożenia” 
 
 

wrzesieo/październik Klasy I -VI nauczyciel informatyki zapis w dzienniku 

„Cukierki” 
 

październik klasy  I  Pedagog – p. D. Świrska zapis w dzienniku 

„Dobry , zły ,potajemny 
dotyk” 

listopad klasy II Psycholog –  
p. A. Komsta 

zapis w dzienniku 

„Energia wokół nas” 
 

grudzieo klasy IV nauczyciel techniki – 
p. D. Szałata 

zapis w dzienniku 

„Bezpieczne ferie” 
 

styczeo Klasy I-VI wychowawcy zapis w dzienniku 

„Profilaktyka uzależnieo” wrzesieo/październik  
oraz luty/marzec  

klasy I – VI , 
rodzice, 
nauczyciele 

pedagodzy, psycholodzy zapis w dzienniku 

„Pierwsza pomoc 
przedlekarska” 

październik - 
listopad 

I-III 
IV-VI 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele w-fu 
 

zapis w dzienniku 

„Jak obronid się przed 
psem?” 

kwiecieo klasy  I-III wychowawcy –współpraca z 
Policją 

zapis w dzienniku 

„Moje pierwsze prawo 
jazdy -karta rowerowa” 

maj klasy IV-VI nauczyciel techniki –  
D.Szałata 

egzamin maj/czerwiec 

Próbne treningi na wrzesieo/ maj klasy I-VI wszyscy nauczyciele  zapis w dzienniku 



wypadek  ewakuacji  i pracownicy szkoły 

„Bezpieczne wakacje” 
 

czerwiec klasy I-VI wychowawcy zapis w dzienniku 

Kampanie i programy : 

 Program „Bezpieczna Szkoła” – zgodnie z programem rządowym oraz diagnozą środowiska- pedagodzy, psycholog  

 Program „Złośd i ja” , „Proszę , dziękuję, przepraszam”- wychowawczynie świetlicy szkolnej, 

 Program „Cisza”   –  koordynatorzy poszczególnych pionów 

 Turniej międzyszkolny „Bezpieczeostwo na drodze” – D. Szałata 
Szkolenia pracownicze: 

 za systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy odpowiada pracownik bhp – p J.Nawrot. 
Apele porządkowe : 

 za systematyczną organizację apeli porządkowych w klasach I-III – odpowiadają  koordynatorzy poszczególnych zespołów oraz   
pedagog p. D.Świrska  oraz psycholog A. Komsta.  

 za przygotowywanie apeli porządkowych dla klas IV-VI odpowiada pedagog p. R. Barsznica-Kalinowska i psycholog p. D.Nowicka-Sójka 
( w porozumieniu z wychowawcami klas).  

Zespół pedagogów i psychologów  koordynuje działania w zakresie bezpieczeostwa, do  zadao pracowników  należy: 
 przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, 
 inicjowanie i ustalanie wspólnych działao wszystkich pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeostwa, 
 podejmowanie inicjatyw, 
 organizowanie spotkao Grupy Prewencyjnego Wsparcia, 
 zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz 

bezpieczeostwa dzieci i młodzieży.  
                 Do kooca września przeprowadzają diagnozę w zakresie występujących w szkole czynników chroniących oraz czynników ryzyka - 
zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Opracowują  plan działao wychowawczych 
i profilaktycznych zgodnie z rozporządzeniem , zapoznają z nim Radę Pedagogiczną. 
Kontrola wewnętrzna : 
Do kontroli wewnętrznej upoważnieni są zgodnie z zakresem obowiązków: 

 dyrektor,  

 wicedyrektorzy,  



 kierownik gospodarczy, 

 pracownik bhp, 

 społeczny inspektor pracy, 

 komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
Częstotliwośd i zasady kontroli wewnętrznej: 

 po każdej przerwie w nauce trwającej co najmniej dwa tygodnie – całościowy przegląd budynku i terenu szkolnego ( protokół -  
inspektor bhp J.Nawrot , SIP – J.Maciaszek-Klimczyk), 

 przegląd budynku pod względem bezpieczeostwa raz w tygodniu ( zeszyt przeglądu) – kierownik gospodarczy, 

 porządek na poszczególnych rejonach, terminowośd wykonywanych prac- zgodnie z planem kontroli wewnętrznej - kierownik 
gospodarczy, 

 zeszyt realizacji obowiązku szkolnego, raz w miesiącu – wicedyrektorzy  (I semestr T. Świrska, II semestr D. Skibin), 

 dzienniki – zgodnie z planem pracy i zakresem obowiązków – dyrektor,  wicedyrektorzy,  

 dyżury nauczycieli – wicedyrektorzy, 

 dostosowanie mebli do wzrostu uczniów – inspektor bhp  p. J.Nawrot 

 terminowośd badao oświetlenia, przeglądów – pracownik bhp,  kierownik gospodarczy, 

 przegląd obiektu szkoły pod względem bhp – społeczny inspektor pracy, pracownik bhp – (protokół ) - (raz na dwa miesiące), 

 inne kontrole wynikające z planu pracy i planu nadzoru - zgodnie z kompetencjami. 
 
Z  kontroli wewnętrznych sporządza się dokumentację, w dokumentacji ustala się czas usunięcia nieprawidłowości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1.:  Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów przez nauczycieli.  
 
Zapewnienie bezpieczeostwa uczniom w czasie przerw jest zapisane w Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu dotyczącym 
bezpieczeostwa w szkole. Nadrzędnym celem organizacji dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeostwa  i umożliwienie im  
wypoczynku po odbytych zajęciach. Dyżur nauczyciela  jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego   i wchodzi   w zakres  
jego podstawowych obowiązków. 
 
Organizacja dyżurów. 
 
1. Nauczyciele klas IV-VI  dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczynają o godzinie  745 zgodnie z opracowanym grafikiem. 
2. W okresach dużej absencji nauczycieli dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnią wszyscy nauczyciele, po uprzednim zarządzeniu 

Dyrektora. 
3. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie klas 4-6 przebywają wewnątrz budynku, na korytarzu szkolnym w pobliżu sali, w której maja 

kolejną lekcję. Uczeo ma prawo zejśd do biblioteki, sklepiku, stołówki. Niedozwolone jest bieganie uczniów po korytarzach, schodach, holu. 
4. Dyżur przed rozpoczęciem zajęd w klasach I-III nauczyciele rozpoczynają o godzinie 7.40 . 
5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapewniają opiekę  uczniom przez cały ich czas pobytu w szkole organizując i dostosowując przerwy 

do potrzeb  uczniów i organizacji zajęd dydaktycznych.  
6. Sale lekcyjne w czasie przerw są zamykane  przez nauczycieli  kooczących zajęcia. W czasie przerw uczniowie nie przebywają w klasach  

bez opieki. 
7. W pogodne dni w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych(określonych przez szkołę - w zależności od aury)  wyznaczeni nauczyciele 

pełnią dyżur  w atrium, zgodnie z grafikiem dyżurów. 
8. Nad bezpieczeostwem uczniów w stołówce czuwają pracownicy stołówki. Nad grupami dzieci przyprowadzanymi ze świetlicy sprawują 

opiekę wychowawcy świetlicy czuwając nad  kulturalnym zachowaniem uczniów.  
11.  Nauczyciel, który prowadził z uczniami klas IV-VI drugą lekcję  sprawuje opiekę nad uczniami  podczas  przerwy śniadaniowej. 
 
Zasady pełnienia dyżurów międzylekcyjnych  
 

1. Nauczyciel rozpoczyna dyżur  w wyznaczonym miejscu ( tak, aby ogarnąd wzrokiem cały teren dyżurowania), zgodnie z planem  tuż   po 
dzwonku na przerwę, a kooczy go po dzwonku na lekcję sprawdzając  stan rejonu, w którym dyżurował w momencie pojawienia się 
nauczycieli. 



2. W czasie pełnienia dyżuru dba o bezpieczeostwo dzieci, odpowiada za porządek, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, 
przepychanek, biegania po korytarzu i schodach, wdraża uczniów do sprzątania po sobie i utrzymania porządku. 

3. Nauczyciel dyżurujący cały czas czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak:  przeprowadzanie rozmów z rodzicami, 
nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

4. Miejscami objętymi dyżurem są korytarze, schody, szatnia, sanitariaty, teren przy sklepiku, stołówce, wokół szkoły – zgodnie z planem 
dyżurów. 

5. Dyżurujący nauczyciel przynajmniej raz podczas danej przerwy sprawdza toalety. Nauczyciel dyżurujący przy sklepiku zwraca szczególną 
uwagę na zachowanie uczniów wchodzących i wychodzących ze sklepiku oraz wdraża uczniów do zachowania porządku . 

6. Zgłasza wychowawcom uwagi o niewłaściwym zachowaniu uczniów w czasie   przerwy. 
7. Reaguje w przypadkach zauważenia  osób niepowołanych,  zgłaszając dyrektorowi lub wicedyrektorom obecnośd takich osób na terenie 

szkoły. 
8. W razie konieczności jeżeli dyżurujący musi zejśd  z dyżuru na przerwie, powinien zapewnid uczniom opiekę innego nauczyciela oraz 

poinformowad o tym  fakcie wicedyrektorów lub dyrektora. 
9. Obowiązkowo zgłasza wicedyrektorom lub dyrektorowi szkoły zauważone zdarzenia zagrażające zdrowiu i bezpieczeostwu. 
10. W przypadku, gdy uczeo ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący postępuje zgodnie z procedurą wypadku. 

 
 

Załącznik nr 2:  Zgoda na udział w dyskotece szkolnej 
 

      Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. B. Orlioskiego we Wrocławiu 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w dyskotece szkolnej w dniu ………………………… 
Dyskoteka odbywa się w godzinach ……... Uczniowie mogą opuścid szkołę  tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych  

     lub pod ich opieką. Rodzice / prawni opiekunowie odpowiadają za powrót uczniów z dyskoteki do domu. 
      
                                                                 Podpis rodzica / prawnego opiekuna   ………………………………………… 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 : Wzór usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęd  
 
 

Usprawiedliwienie należy wpisać w zeszycie informacyjnym lub w systemie Librus . Brak usprawiedliwienia w terminie powyżej 2 tygodni od ustania nieobecności 

skutkuje punktami  ujemnymi zgodnie z kryteriami punktowego oceniania zachowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usprawiedliwienie 

 

 Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojego dziecka  

  

............................................................................................................................. .. 

                                                    (imię, nazwisko, klasa)  

  

 w dniu/dniach ......................................................................................................  

  

z powodu ................................................................................................. ............. 
  

   

   ..................................                         .................................................................. ....... 

data                                           czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 



Uwaga! Zwolnienie należy dostarczyć wychowawcy  na oddzielnej kartce 

 
 

 

 

 

 

 

Zwolnienie z lekcji 

 

 Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka  

................................................................................................................................. 

                                                           (imię, nazwisko, klasa)  

z lekcji ....................................................................................................................... 

w dniu.................................................. od godz. ...................................................... 

z powodu ................................................................................................................... 

 

W  momencie  opuszczenia  budynku  szkolnego  przez  moje  dziecko  biorę  za  nie  pełną 

odpowiedzialność  w  drodze  do  domu,  jak  i  w  godzinach,  kiedy  powinno  być  w  szkole  

zgodnie  z planem lekcji na dany dzień.  

 ………….………..………............................  

.………………………….........................................  

                                     data                                  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 4:  ZASADY ORGANIZACJI WYJDD I WYCIECZEK SZKOLNYCH   
 

Podstawa prawna:  
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000) 

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113  z późn. zm.). 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr  55 poz. 578).  
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r.  nr 98 poz. 602) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. W sprawie określenia warunków bezpieczeostwa osób przebywających w górach, 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz.1055) 

 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz.452) 

 
      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
      ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeostwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2011r. nr 161 poz. 968) 
 

 
 

 



   ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu , ul. Bulwar Ikara 19 

                                                                                                
 
I. Postanowienia ogólne: 

 
1. Szkoła może organizowad i prowadzid różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa, turystyki i imprez kulturalnych.       
 
2. W prowadzeniu tej działalności szkoła może współdziaład ze stowarzyszeniami, organizacjami i biurami podróży, których przedmiotem 
działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka. 
 
3. Działalnośd w zakresie krajoznawstwa, turystyki i organizacji imprez kulturalnych służyd powinna w szczególności:  

a) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków,  wytworów kultury i historii; 
b) poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego; 
c) upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego 

środowiska przyrodniczego a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 
d) upowszechnieniu form aktywnego wypoczynku i alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu; 
e) integracji uczestników wyjazdu; 
f) rozpoznawaniu potrzeb i zainteresowao wychowanków.  
g) poznawanie kultury i języka innych paostw 
h) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania 
i) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej 
j) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie 
k) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej 
l) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

 
4. Krajoznawstwo i turystyka organizowane są w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęd dydaktyczno-
wychowawczych lub opiekuoczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 
 



II. Zasady szczegółowe:   
 
§ 1 
1. Działalnośd w zakresie krajoznawstwa i turystyki może byd organizowana  
w ramach zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych.    
2. Działalnośd ta obejmuje następujące formy:  
a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełniania programu nauczania w ramach jednego lub kilku 

przedmiotów; 
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych  
w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

c) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją podstawy programowej, takie jak: zielone szkoły, białe szkoły (czas trwania 5 dni), wycieczki 
jednodniowe   kilkudniowe (do 3 dni). 

 
§ 2  
1.Organizacja i program wycieczki powinny byd dostosowane do wieku, zainteresowao i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawności 
fizycznej. 
2.Wychowawca, w porozumieniu z rodzicami, planuje wycieczki , dla klas I i II zalecane są wycieczki jednodniowe, dla klas starszych mogą byd 
organizowane wyjazdy dłuższe. 
 
3. Dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej powinny byd organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne 
na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju oraz imprezy wyjazdowe. 
4. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brad udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie lub 
inne okoliczności mające wpływ na bezpieczeostwo uczestników w trakcie wyjazdu (np. brak dyscypliny, zachowania naruszające 
bezpieczeostwo własne i innych, zachowania agresywne). 
 
5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazao zdrowotnych, mogą brad udział w imprezach, a organizatorzy tych wycieczek  
i imprez powinni zapewnid im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
 
6. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej. 



7. Wycieczki mogą byd organizowane w kraju lub za granicą. 
 
§ 2 a 
 
W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 
1.Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformowad organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, 
przekazując kartę wycieczki; dyrektor nie przekazuje listy uczniów. 
 
2.Szkoła ma obowiązek zawrzed umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących 
udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. 
 
3.Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach 
tranzytowych i kraju docelowym. 
 
4. Przy wycieczkach zagranicznych zezwala się na łączenie uczniów   z poszczególnych klas w jedną grupę wyjazdową. 
 
§ 2b 
 
1.Uczniowie udający się pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, 
zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno – wychowawczych, mają prawo wraz z nauczycielami i opiekunami do korzystania  
z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Wrocławia i poza jego granicami. 
 
2.Nauczyciel organizujący wycieczkę  oprócz uzgodnienia  możliwości wyjścia z wicedyrektorem , wpisania tego faktu do Zeszytu Wyjśd 
przygotowuje kartę wycieczki zgodnie z wzorem . Kartę wycieczki wraz z listą nauczyciel przedstawia do akceptacji dyrektora szkoły, nie później, 
niż 3 dni przed planowanym wyjściem. 
 
 Nauczyciel udający się na zawody sportowe, na konkurs, na wyjście z grupą uczniów wpisuje wyjście w tabeli wyjśd grupowych , po 
wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wyjścia z wicedyrektorem. Nauczyciel w-fu  w terminie na trzy dni przed zawodami przedstawia do 
akceptacji kartę zgłoszenia na zawody sportowe. Kopie kart wycieczki oraz  listy uczestników  pozostają w sekretariacie szkoły oraz 



przechowywane są w teczkach wychowawczych.  
 
§ 3  
1. Wycieczka musi byd należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami 
w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki. 
 
2. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta 
wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.  
 
§ 4  
1. Organizator (kierownik wycieczki) zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeostwa jej uczestnikom.  
 
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeostwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma 
charakter ciągły. Opiekunów wycieczki powołuje dyrektor szkoły na wniosek kierownika wycieczki. 
 
4. Miejscem zbiórki rozpoczynającej i kooczącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły. Po 
wycieczce uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Zakooczenie wycieczki winno nastąpid najpóźniej o 
godzinie 21:30.  
 
5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęd lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców 
albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryd koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.  
 
6. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzad stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, 
przejazdu oraz po przybyciu do punkty docelowego. 
 
7. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki, przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeostwo powierzonych 
dzieci. 
 
8. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi oraz innych nieprzewidzianych sytuacji pogodowych zagrażających 
bezpieczeostwu uczestników wycieczki. 



 
8. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach  
i placówkach publicznych.  
 
9.  Nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczek krajowych od NNW i kosztów leczenia. To rodzice decydują, czy chcą 
dodatkowo ubezpieczyd uczestników wycieczki, decydują również o wyborze ubezpieczyciela i kwocie ubezpieczenia. 
 
                                                                                     
§ 5  
1. Dokumentacja wycieczki zawiera:  

a) kartę wycieczki w 2 egzemplarzach ; 
b) listę uczestników w 2 egzemplarzach (lista zawiera imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia) a przy wycieczkach 

zagranicznych numer paszportu i dodatkowe ubezpieczenia NW i KL; 
c) program wycieczki; 
d) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki; 
e) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych; 
f) plan finansowy wycieczki zatwierdzony przez rodziców; 

 
2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punktach a, b, c, d, e, f  winna byd złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do 
zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 
 
§ 6. 
1. Plan finansowy wycieczki zatwierdzają rodzice dzieci biorących w niej udział. 
 
2. Plan finansowy musi określad ogólny program wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i 
programowe. Szkolna działalnośd  w zakresie krajoznawstwa i turystyki może byd finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:  

- z odpłatności uczniów biorących w niej udział; 
- ze środków organizacji pozaszkolnych wspierających rodziny o bardzo niskim statusie ekonomicznym;  
- z darowizn celowych przekazanych przez osoby fizyczne lub prawne. 

 



3. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o 
których mowa w punkcie 2.  
 
4. Rozliczenia wycieczki dokonują osoby wymienione w punkcie 1., określając sposób zagospodarowania nadwyżki, uwzględnie uzupełnienia 
niedoboru finansowego.  
 
5. Dowodami finansowymi są:  

- rachunki; 
- faktury 
- bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych przypadkach mogą to byd 

oświadczenia  o poniesionym wydatku, podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie 
mogą przekroczyd 20% kosztów wycieczki.  

 
§ 7  
1.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika  wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Kierownikiem szkolnej wycieczki, o której 
mowa w § 1 ust.2 może byd wyłącznie nauczyciel. Kierownikiem wycieczki zagranicznej jest osoba znająca język kraju docelowego, jak również 
języki krajów będących na trasie planowanej wycieczki. 
 
2.Kierownik wycieczki może jednocześnie pełnid funkcje opiekuna. 
 
3. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:  

a) opracowanie programu i regulaminu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki; 
b) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeostwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania; 
e) określenie zadao dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeostwa uczestnikom wycieczki; 
f) nadzór nad zaopatrzeniem uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 
g) organizacja i nadzór transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wycieczki; 
h) podział zadao wśród uczestników, 
i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 



j) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakooczeniu i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i 
rodziców na najbliższym zebraniu – jest to załącznik do protokołu zebrania lub poprzez dziennik elektroniczny. Wersję papierową tego 
podsumowania składa do teczki wychowawczej. 

 
§ 8   
1. Opiekunami wycieczki powinni byd nauczyciele, w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może byd także osoba 
niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.  
 
2 Przy wyjściu (wyjeździe środkami komunikacji miejskiej) z uczniami poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, na wycieczki 
przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinno byd zapewnionych co najmniej dwóch opiekunów dla grupy do 30 uczniów.  
 
3. Przy wyjeździe z uczniami poza miejscowośd, która jest siedzibą szkoły, powinien byd zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów, a 
podczas transportu pociągiem jeden opiekun na każdą rozpoczętą dziesiątkę uczniów (nie licząc kierownika wycieczki). 
 
4. Poza terenem szkoły należy poruszad się parami po prawej stronie chodnika,   a w terenie niezabudowanym lub tam, gdzie nie ma chodnika  
należy poruszad się  w kolumnie, dwójkami po poboczu lub jezdni, lewą stroną drogi. 
 
5. Liczba opiekunów może ulec zmianie, uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawnośd, specyfikę zajęd, imprez i wycieczek 
oraz warunki, w jakich będą się odbywały.  
 
6. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:   

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki; 
b) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 
przybyciu do punktu docelowego; 
c)  współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu  wycieczki; 
d) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa; 
e)  nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadao; 
f)  wykonywanie innych zadao zleconych przez kierownika. 
 
  



§ 9  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy oraz rozporządzeo MEN w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny. 
 

PRZYKŁADOWY    REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ DLA KLAS 1-6 

 
Uczestnicy wycieczki: 
 

1. Punktualnie przychodzą na miejsce zbiórki.  
 

2. Są zaopatrzeni w stosowny do rodzaju wycieczki ubiór. 
 

3. Dzieci, które cierpią na chorobę lokomocyjną, zażywają odpowiednie lekarstwo przed wyjściem z domu i informują opiekunów wycieczki  
o ewentualnym złym samopoczuciu. 

 
4. Wykonują wszystkie polecenia opiekunów. 

 
5. Podczas jazdy autokarem / pociągiem siedzą w wyznaczonych miejscach nie opuszczając ich, nie stają na siedzeniu i nie wychylają się 

przez okno. 
 

6. Mają obowiązek dbad o czystośd miejsca, w którym się znajdują 
7. Nie oddalają się samowolnie od grupy. 

 
8. Kulturalnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie zachowują się w czasie trwania wycieczki. 

 
9. Stosują się do regulaminów obowiązujących w miejscach przebywania. 

 
10. Przestrzegają zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 



11. Rodzice (opiekunowie prawni) uczestników wycieczki ponoszą finansową odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone przez dzieci w tracie 
trwania wycieczki. 

 
12. Po zakooczeniu wycieczki, żegnając się, powiadamiają nauczyciela pod czyją opieką udają się do domu. 

 

PRZYKŁADOWY   REGULAMIN  WYCIECZEK  I  WYJAZDÓW  KILKUDNIOWYCH  

 
Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:  
 
1. W czasie jazdy autokarem / pociągiem: 

- nie wolno opuszczad swojego miejsca, wstawad chodzid po pojeździe, wychylad się przez okno; 
- nie wolno wyrzucad przez okno resztek jedzenia, opakowao itp. 
- należy dbad o porządek wokół swojego miejsca, a śmieci wyrzucad do kosza lub woreczka foliowego; 
- na postojach nie wolno przebiegad przez ulicę, oddalad się od grupy bez zgody opiekuna; 
- w razie potrzeby uczestnik zobowiązany jest zabierad ze sobą środki przeciw chorobie lokomocyjnej ; 

 
2. Podczas zwiedzania:  

- należy przestrzegad regulaminu obowiązującego w zwiedzanym obiekcie; 
- należy stosowad się do poleceo przewodników i opiekunów grupy; 
- pod żadnym pozorem nie wolno oddalad się od grupy; 
- należy punktualnie przybywad na ustalone wcześniej miejsce zbiórki; 
- ubranie uczestnika wycieczki musi byd dostosowane do rodzaju wycieczki; 

 
3. Na szlaku:  

- bezwzględnie przestrzegad poleceo przewodnika; 
- chodzid tylko wyznaczonymi szlakami; 
- nie oddalad się od grupy; 
- nie hałasowad, uważnie słuchad tego, co opowiada przewodnik; 
- szanowad i dbad o środowisko przyrodniczo-społeczne; 

 



4. W ośrodku noclegowym:  
- należy przestrzegad obowiązującego w miejscu noclegu regulaminu; 
- należy dbad o porządek w miejscu pobytu; 
- kulturalnie spożywad posiłek, zawsze pozostawiad po sobie porządek na stole; 
- dbad o higienę i schludny wygląd; 
- wyjeżdżając pozostawid miejsce noclegu w takim stanie, jak je zastaliśmy; 
- rodzice (opiekunowie prawni) uczestników wycieczki odpowiadają za wyrządzone przez ich dziecko szkody materialne; 
- w trakcie trwania całego wyjazdu uczestnik bezwzględnie przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

 

 

 

 



 

 

1. Cel   

Instrukcja określa sposób postępowania na wypadek pożaru. 
 

2. Alarmowanie 

Każdy kto zauważy pożar zobowiązany jest: 
Niezwłocznie zawiadomid o grożącym niebezpieczeostwie osoby znajdujące się w strefie 
zagrożenia oraz Dyrektora Szkoły lub osobę go zastępującą. 
W przypadku, gdy pożar zauważony został przez ucznia, powinien on możliwie najszybciej 
powiadomid o niebezpieczeostwie najbliższego nauczyciela, innego pracownika szkoły lub 
inną osobą dorosłą znajdującą się w pobliżu. 
Zawiadomid o zdarzeniu Straż Pożarną pod numerem telefonu alarmowego 998 podając  
następujące informacje: 

 gdzie się pali lub gdzie miała miejsce awaria, tj.: 
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlioskiego  ul. Bulwar Ikara 19 

 co się pali lub z czym jest związane zagrożenie;  

 czy istnieje zagrożenie życia ludzi; 

 swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni; 

 odpowiedzied wyraźnie na inne zadane przez dyżurnego pytania. 
UWAGA: Rozłączyd się można dopiero po potwierdzeniu, że dyżurny straży pożarnej przyjął zgłoszenie. Następnie należy odczekad 
chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie numeru. 

W razie potrzeby (innego zagrożenia np. nieszczęśliwy wypadek, awaria) należy alarmowad dodatkowo: 

 Pogotowie Ratunkowe    tel. 999 

 Policję       tel. 997 

Szkoła Podstawowa nr 118 im. 
płk. pil. B. Orlioskiego  
ul. Bulwar Ikara 19 
54 – 130 Wrocław 

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU  

WYSTĄPIENIA POŻARU 
Obowiązuje od: 1 IX 2018 



 Pogotowie Energetyczne    tel. 991 

 Pogotowie Wodociągowe    tel. 994 

Pozostali użytkownicy obiektu, tj. uczniowie i pracownicy, alarmowani są o zagrożeniu za pomocą sygnału dzwonka.  
Sygnałem alarmowym dla osób przebywających w budynku szkolnym są trzy długie, trzydziestosekundowe dzwonki.  
Za uruchomienie sygnału, na polecenie Dyrektora Szkoły lub osoby go zastępującej, odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy 
p. Grzegorz Szymaoski a następnie sekretarz szkoły p. Grażyna Boczek. 
 

3. Warunki ewakuacji  
 
Ewakuacja z poszczególnych segmentów obiektu prowadzona jest wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, przy czym jako obowiązującą 
zasadę przyjęto ewakuowanie się w kierunku „w prawo” po wyjściu z poszczególnych pomieszczeo dydaktycznych. Drogi ewakuacyjne 
poprowadzone są do wyjśd ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. 

Klucze do drzwi ewakuacyjnych umieszczone są w przeznaczonych do tego celu obudowach umieszczonych bezpośrednio przy drzwiach. 
Po usłyszeniu alarmu nauczyciel prowadzący zajęcia/ dyżurny rozpoczyna ewakuację zgodnie z ustaloną instrukcją. 

4. Organizacja ewakuacji:  
 
Osoby odpowiedzialne  -  Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia jednostek Paostwowej Straży Pożarnej, akcję ratowniczo-gaśniczą 
organizuje i kieruje nią Dyrektor Szkoły pani Barbara Rotte. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły ewakuacją kieruje zastępca, a a w 
razie jej nieobecności osoba ją zastępująca, tj.: 

 w 1. kolejności – I zastępca – Teresa Świrska 



 w 2. kolejności – II zastępca – Dorota Skibin 

 w 3. kolejności – III zastępca – Jolanta Skotnicka 

W przypadku konieczności podjęcia ewakuacji po godzinie 15:30 ewakuacją kieruje wicedyrektor ds. świetlicy oraz woźna – informując 
natychmiast Dyrektora Szkoły  
i kierownika gospodarczego o zdarzeniu.  Wszyscy mają obowiązek podporządkowad się poleceniom kierującego ewakuacją.  
 
Podczas ewakuacji pielęgniarka szkolna jest zobligowana do zabrania ze sobą podręcznej apteczki do udzielania pomocy 
przedmedycznej. 

Łącznicy przy wyjściach ewakuacyjnych:  
 
Do każdego wyjścia ewakuacyjnego przypisana jest osoby odpowiedzialne (łącznicy)  
za sprawne otworzenie drzwi i kierowanie wychodzących do punktu zbornego: 

 wyjście główne – WOŹNA (ELŻBIETA BOGUSZ, STANISŁAWA KŰHN lub osoba je zastępująca) 

 brama na boisko - WOŹNA (ELŻBIETA BOGUSZ, STANISŁAWA KŰHN lub osoba je zastępująca) 

 wyjście na boisko – NAUCZYCIEL WF 

 wyjście z szatni – SZATNIARKA (ANNA SKUZA lub osoba ją zastępująca) 

 wyjście przy sali wielofunkcyjnej 37 – ANETA KLIM 

 wyjście bezpośrednie z sali wielofunkcyjnej – PRACOWNIK CATERINGU lub NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY ZAJĘCIA 

 wyjście z zaplecza wydawalni posiłków - PRACOWNIK CATERINGU 

 wyjście z sal segmentu D – jeden z nauczycieli prowadzących zajęcia w segmencie  otwiera drzwi ewakuacyjne, ostatni 
wychodzący sprawdza czy wszyscy się ewakuowali.  

 wyjście z sal segment A – jeden z nauczycieli prowadzących zajęcia w segmencie otwiera drzwi ewakuacyjne , ostatni wychodzący 
sprawdza , czy wszyscy się ewakuowali  



Wszyscy łącznicy przy wejściach ewakuacyjnych po opuszczeniu budynku przez wszystkich w nim przebywających uczestniczą 

w ewakuacji mienia szkoły: 

 Sekretariat – Grażyna Boczek, Ewa Czachara. 

 Archiwum – Aneta Klim, Wiesław Niemiec, Dariusz Boczek. 

 

Łącznicy w punktach zbornych: 

W punkcie zbornym wyznaczone są osoby (łącznicy) odpowiedzialne za zanotowanie  
i sprawdzenie czy wszyscy opuścili budynek poprzez odbiór meldunków od nauczycieli,  
a następnie przekazanie informacji kierującemu ewakuacją: 

 łącznik w punkcie zbornym – boisko zielone – Alina Rodak (zastępstwo Andrzej Zajączkowski), Renata Barsznicka -Kalinowska 
(zastępstwo Dagmara Nowicka), Joanna Dominik (zastępstwo Anna Nowosielska) 

 

 łącznik w punkcie zbornym – boisko czerwone - 
 Dagmara Świrska, Alicja Komsta 

 
zastępstwo       

                                                             
 

      Adrianna Grochala-Koped  
    

Łącznicy posiadają listy liczebności klas oraz ubrani są w kamizelki odblaskowe ułatwiające ich identyfikację w tłumie. 



Osoby sprawdzające czy wszyscy opuścili budynek:  
 
Po opuszczeniu budynku przez uczniów i pracowników, do sprawdzenia czy wszyscy opuścili budynek wyznaczone są osoby: 

 Segment ABC – GRZEGORZ SZYMAOSKI 

 Segment DE –  GRAŻYNA BOCZEK 

W przypadku ogłoszenia ewakuacji pracownicy sekretariatu zobowiązani są pobrad  
ze sobą listę kontaktów z rodzicami i opiekunami uczniów.  
Woźna zobowiązana jest zabrad z portierni zeszyt wyjśd poszczególnych klas na wycieczki, celem sprawdzenia, jakie klasy są nieobecne 
w trakcie prowadzonej ewakuacji.  
 
Postępowanie podczas akcji ewakuacyjnej w czasie zajęd lekcyjnych:  

 Nauczyciel zabiera notatnik z listą uczniów nieobecnych i liczbą obecnych. 

 Uczniowie nic ze sobą nie zabierają (rzeczy zabrane ze sobą mogą utrudnid sprawne przemieszczanie się w kierunku wyjśd 
ewakuacyjnych). 

 Nauczyciele zamykają okna, zamykają sale lekcyjne, klucz pozostawiają  w drzwiach po zewnętrznej stronie sali(jest to sygnał 
informujący o tym, że w pomieszczeniu nikt nie został, a także ułatwia to sprawdzenie czy wszyscy opuścili budynek szkoły). 

 Uczniowie opuszczają szkołę w szyku uporządkowanym – parami.  

 Po opuszczeniu budynku wszyscy udają się do punktu zbornego wyznaczonego na boisku szkolnym. 
W punkcie zbiórki należy sprawdzid obecnośd według: 
- listy liczności klas (łącznicy) oraz „mini-dziennika” (notatnika z listą uczniów nieobecnych i liczbą obecnych zabierane przez 
nauczycieli z sal lekcyjnych)  
a następnie za pośrednictwem łącznika punktu zbornego przekazad informacje kierującemu ewakuacją o fakcie wyprowadzenia 
wszystkich dzieci, ewentualnie o braku pełnej ilości osób. 

Opuszczanie sal lekcyjnych przez uczniów odbywa się wyłącznie pod kierunkiem nauczycieli, wyznaczoną drogą ewakuacyjną. 



Po opuszczeniu pomieszczeo należy przymknąd  drzwi , ale nie należy ich zamykad na klucz. 
Należy zachowad ciszę i spokój, aby polecania zespołu ewakuacyjnego były słyszalne. 
Nie wolno zatrzymywad się ani poruszad w kierunku przeciwnym do ewakuacji. 
Nie wolno podejmowad prób przyspieszania schodzenia poprzez popychanie lub wyprzedzanie. 
W stosunku do osób ulegających panice należy użyd przymusu fizycznego. 
Jeśli droga ewakuacyjna jest zadymiona, należy natychmiast otworzyd lub wybid okna znajdujące się w pobliżu i zapewnid dostęp 
świeżego powietrza. 

Postępowanie podczas akcji ewakuacyjnej  podczas przerwy:  
 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego 

 uczniowie z klas I-III gromadzą się pod opieką wychowawcy pod swoją salą (ustawiając się parami przy ścianie i zachowując 
ciszę), 

 uczniowie, przebywający w toaletach, przy sklepiku, na stołówce kierują się w ciszy do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego albo 
kierowani przez nauczycieli dyżurujących do wyjśd ewakuacyjnych zgodnych z planem ewakuacji, 

 nauczyciele którzy nie mają lekcji lub są po lekcjach, wicedyrektorzy, pedagog, psycholog , logopeda – mają za zadanie 
sprawdzenie miejsc gdzie mogli pozostad uczniowie (toalety, stołówka), 

 uczniowie klas IV-VI – podczas przerwy, zgodnie z procedurą bezpieczeostwa przebywają w okolicy sali, w której mają mied 
kolejną lekcję, po usłyszeniu sygnału ustawiają się pod klasą, skąd wyprowadzani są przez nauczycieli pełniących dyżur do wyjścia 
ewakuacyjnego zgodnie z planem ewakuacji, 

 na boisku – w punkcie zbornym każdy uczeo ma obowiązek dołączyd do swojego oddziału klasowego. 

Postępowanie podczas akcji ewakuacyjnej w godzinach pozalekcyjnych: 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:  
 

 opiekunowie świetlicy z wychowankami kierują się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,  

 nauczyciele zajęd pozalekcyjnych kierują się ze swoimi grupami do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,  



 wszyscy pracownicy obecni w szkole, którzy nie maja zajęd mają za zadanie sprawdzenie miejsc gdzie mogli pozostad uczniowie (toalety, 
stołówka). 

Ewakuacja podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych 

W przypadku ewakuacji zimą, lub podczas bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mróz) akcja wyjścia z budynku 
przeprowadzana jest jak wyżej opisano, następnie: 

 klasy I-III przechodzą do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Horbaczewskiego 61, a tam kierują się na patio pod opieką dyrektor 
Doroty Skibin; 

 klasy  IV-VI: przechodzą do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Horbaczewskiego 61 kierując się do hali sportowej pod opieką 
dyrektor Teresy Świrskiej; 

Numer telefonu do Szkoły Podstawowej nr 38 we Wrocławiu ul. Horbaczewskiego 61: 71 35-10-478 

 

 

 

ATAK TERRORYSTYCZNY – ZADANIA NAUCZYCIELA 
SYGNAŁ ALARMOWY: 

 

Syrena alarmowa (sygnał ciągły). 

 

JEŚLI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCIEKAJ! 



 

Pamiętaj, że ewakuacja jest możliwa jedynie w przypadku 
bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od zagrożenia. 

 

GDY MUSISZ ZOSTAĆ W KLASIE UKRYJ SIĘ, ZACHOWAJ CISZĘ 

 

Zamknij od wewnątrz drzwi na klucz. Jeśli istnieje możliwość 
zastawienia drzwi, zrób to. 

 

Wskaż dzieciom miejsce gdzie mogą się schronić, z dala od drzwi  
i okien, jeśli to możliwe mogą się  położyć pod ławkami.  

ZADBAJ O CISZĘ W POMIESZCZENIU 

 

Karz wyciszyć dzieciom dzwonki i wibracje w telefonie i w urządzeniach 

elektronicznych. 
  

Poproś o zachowanie absolutnej ciszy. Staraj się uspokoić podopiecznych 
GDY TERRORYŚCI WESZLI DO KLASY 

 

Zachowaj spokój, stosuj się do poleceń, poproś uczniów o wykonywanie 
poleceń. 

 
Unikaj kontaktu wzrokowego z napastnikami. 

 
Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia  

z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po 

imieniu – zwiększa to szansę ich przetrwania. 
 

 
 

Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom 
wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna 

 
Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze – nie otwieraj drzwi – 

służby zrobią to same. 



 
PO ZAKOŃCZENIU AKCJI 

 

Sprawdź obecność dzieci zgodnie z notatkami własnymi zabranymi z sali 
celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku 

któregokolwiek dziecka poinformuj Policję. 
 

Nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu. 

 
Prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez osoby upoważnione. 

 
 
 

 

EWAKUACJA – ZADANIA NAUCZYCIELA 
SYGNAŁ ALARMOWY: 

 

Syrena alarmowa (trzy, krótkie sygnały dźwiękowe). 
W przypadku, gdy dzwonek elektryczny nie działa kilkukrotnie 

powtarzający się słowny komunikat: „UWAGA EWAKUACJA” oraz ręczna 
syrena 

ROZPOCZĘCIE EWAKUACJI UCZNIÓW 

 

Nauczyciel przed ewakuacją powinien znać liczbę osób znajdujących się 

w klasie. 
UCZNIOWIE NIE ZABIERAJĄ ZE SOBĄ PLECAKÓW 

Nauczyciel formuje grupę na korytarzu, sprawdza czy wszyscy opuścili 

klasę. 
ZAMYKA DRZWI , ALE NIE NA KLUCZ 

PRZEPROWADZENIE UCZNIÓW W MIEJSCE ZBIÓRKI 



 

W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w 
których powstał pożar lub, które znajdują się na drodze jego 

rozprzestrzeniania. 
 

Podczas ewakuacji strumienie ludzi należy kierować na korytarz a 
następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne 

do miejsca zbiórki jakim jest boisko szkolne. 

W razie niepogody patio dla klas I-III i sala gimnastyczna dla 
pozostałych klas w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Horbaczewskiego. 

 
Kolejność opuszczania piętra – na schody wychodzą najpierw uczniowie 

z sal będących najbliżej schodów, następnie położonych dalej. 
 

Kolejność budynku szkolnego – zaczynając od najniższych pięter. 
 

Nauczyciel idzie pierwszy, wskazując kierunek ewakuacji, co jakiś czas 
ma obowiązek sprawdzić w jakiej sytuacji znajduje się ewakuowana 

grupa. W przypadku obecności nauczyciela wspomagającego, osoba ta 
jako ostatnia zamyka grupę ewakuowaną. 

 
UDANIE SIĘ NA MIEJSCE ZBIÓRKI 

 

Po zajęciu odpowiedniego miejsca w punkcie zbiórki, nauczyciel przelicza 

ilość uczniów i zdaje meldunek łącznikowi w odblaskowej kamizelce 
(łącznicy podchodzą do poszczególnych klas). 

 
Klasa, która odbywa lekcje z podziałem na grupy, łączy się i ustawia 

zgodnie z obowiązującym schematem. 
 

Wraz z uczniami nauczyciel wraca do szkoły i kontynuuje zajęcia po 
otrzymaniu wyraźnej informacji o zakończeniu ewakuacji. 

  



 
 

 

 

 

 IMIĘ I NAZWISKO – UPOWAŻNIONYCH 
DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

TEL. / GABINET 

1.  
Dorota Mroczek 

 
gabinet nr  40  

2.  
Dorota Bodkowska gabinet nr  39 

3.  
Jolanta Skotnicka 

gabinet nr  43 

wew. 43 

4.  

Irena Dębowska 

 
 gabinet nr  8 

 parter 
pielęgniarka 

 

5.  
Bogumiła Hucaluk-Pacek   gabinet nr  10 

6.  
Małgorzata Niedziela  gabinet nr  . 24 

7.  
Joanna  Pietruszewska gabinet nr  .21 

8.  
Renata 
Barsznica – Kalinowska  

gabinet nr  72 
 

 wew. 38 

9.  
  Joanna Dominik 

 
gab. 72 a 

10.  
Ewa Kuhn  

wejście główne/ 
portiernia 

 



 wew. 34 

11.  

 Elżbieta Bogusz 

wejście główne/ 
portiernia 

 

wew. 34 

12.  

Grażyna Boczek   

 
 sekretariat 

 

wew. 31 
13.  

 Aneta Klim 

sekretariat 
 

wew. 31 

14.  

Grzegorz Szymański  

Gabinet 48 „a” 
 

wew. 31 

15.  
  Katarzyna Pietrowska sala 06 – segment A 

16.  
 Barbara Dicuk 

 
 sala 02 – segment A 

17.  
  Danuta Kucharzewska Segment A (woźna) 

18.  
Anna Skuza Szatnia główna (przyziemie) 

19.  
Renata Szała 

Szatnia główna (przyziemie) 
 

20.  

Krystyna Zagórska 

 
 blok sportowy   

 wew. 45 

21.  

Marek Palica  

 
 blok sportowy   

 wew. 45 



 
 

22.  
Małgorzata Bogdańska-Bodych segment 

blok sportowy   

 wew. 45 
23.  

Mateusz Kireńczuk 
blok sportowy   

 wew. 45 
24.  

Ryszard Jakubowski 
-blok sportowy   

 wew. 45 

25.  
Magdalena Dudziak 

blok sportowy   

 wew. 45 
26.  

Mariusz Durlak 
blok sportowy   

 wew. 45 
27.  

Magdalena Sztuba  
blok sportowy   

 wew. 45 


