
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu

w Poznaniu

Obowiązki w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom, wynikające 

z przepisów prawa oświatowego 
oraz procedur zachowania 
w sytuacjach kryzysowych 

i nadzwyczajnych.



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Prezentacja opracowana w oparciu o:

 dokumenty regulujące zasady pracy Szkoły Podstawowej nr 7        
im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów 
prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017r., 
który został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania              
i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne      
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.”
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Bezpieczeństwo uczniów
w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez 

większość rodziców. 

Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, 
adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie      
w razie potrzeby stosownych instytucji dają gwarancję, że 

podjęte działania będą skuteczne i zapewnią bezpieczeństwo.
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Przyczynami wypadków w szkołach były 
najczęściej: 

 brak wiedzy na temat aktualnego stanu i potrzeb szkoły                   
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny, 

 brak przeglądów i pomiarów oraz lekceważenie zagrożeń          
i nieznajomość przepisów,

 brak środków finansowych na odpowiednie przygotowanie się 
na zagrożenia,

 niewłaściwa organizacja czasu ucznia w szkole: brak  
zagospodarowania czasu podczas lekcji i przerw, powodujące 
u ucznia nudę i poszukiwanie sposobów jej odreagowania,

 ograniczenia przestrzenne: zagęszczenie, nadmiar bodźców, 
hałas
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Przyczynami wypadków w szkołach były 
najczęściej: 

 nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące,
 niewłaściwa reakcja na zachowania uczniów: reakcje 

niekonsekwentne, bagatelizowane zachowań, 
 brak reakcji na drobne wykroczenia, brak skutecznej mediacji 

w przypadku konfliktów,
 pojawianie się nowych zagrożeń jak zagrożenia                          

w cyberprzestrzeni czy terroryzm.
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Zasady bezpieczeństwa 

i obowiązki postępowania 

w sytuacji zagrożenia regulują 

przede wszystkim:
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Ustawa Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016 r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.)

Art. 1 
System oświaty zapewnia w szczególności: 

1)realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej        
do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania         
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowe  
i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu 
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, 

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
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Ustawa Prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016 r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.)

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach i placówkach, 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy                           
o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 

Art. 5 
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych     
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską 
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 
godności osobistej ucznia. 
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Ustawa Karta Nauczyciela 
z dnia 26 stycznia 1982 r. 

(Dz.U. z dnia 22 maja 2018r. poz.967)

Art. 6 
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane      
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia    
w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież              
w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych                
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między 
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 
z 26 października 1982r. 

(Dz. U. z 2014 r., Dz.U. 2013 poz. 1165 USTAWA                                   z 
dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu                  w 

sprawach nieletnich  oraz niektórych innych ustaw) 

Art. 1 
§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 
1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób,  
które nie ukończyły lat 18, 
2. postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, 
które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie 
ukończyły lat 17, 
3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych –
w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone,   
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21. 
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 
z 26 października 1982r. 

(Dz. U. z 2014 r., Dz.U. 2013 poz. 1165 USTAWA                                    
z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu                   

w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw) 

§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1. „nieletnich” – rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1, 
2. „czynie karalnym” – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako: 
a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo 
b) wykroczenie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art. 76, art. 85,   
art. 87, art. 119, art. 122, art. 124,   art. 133 lub art. 143 Kodeksu wykroczeń. 

Art. 2 
Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni 
wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. 
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 
z 26 października 1982r. 

(Dz. U. z 2014 r., Dz.U. 2013 poz. 1165 USTAWA                                    z 
dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu                   w 

sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw) 

Art. 3 
§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących                
o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad 
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia 
zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, 
włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny 
obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim 
zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu 
rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 
z 26 października 1982r. 

(Dz. U. z 2014 r., Dz.U. 2013 poz. 1165 USTAWA                                    z 
dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu                   w 

sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw) 

§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez 
nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny 
lub Policję. 
§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku     
ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego 
czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 
zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć 
czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów       
i dowodów popełnienia czynu. 



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy                
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy                          

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1 
Ustawa określa: 
1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa 
dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, 
których używanie może prowadzić do narkomanii.
Art. 2 
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną, 
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych,
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, 
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 
prowadzić do narkomanii. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy                                   
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy                                            

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 5 
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. 
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie 
określonym w ustawie, także przez: 
1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–9 ustawy                     
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Art. 19 
1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje: 
1) promocję zdrowia psychicznego,
2) promocję zdrowego stylu życia,
3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić 
do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach,
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy                                   
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy                                            

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

4) edukację psychologiczną i społeczną,
5) edukację prawną,
6) działania interwencyjne. 
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczo-
profilaktycznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty, 
2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów przygotowania 
zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w szkołach i innych 
placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych. 
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z 26 października 1982 r. 

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych: 

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-
wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, 

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia 
pracowników,

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń.
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Dokumenty, w których mowa 

o bezpieczeństwie uczniów 

w Szkole Podstawowej nr 7 

w Poznaniu
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Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma 
z Rotterdamu w Poznaniu:

(…) 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania  
ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do Szkoły do 
momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole opieki przez 
nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów 
nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów 
określa Zarządzenie dyrektora szkoły oraz Regulamin dyżurów, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych     
i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów           
dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych,                 
I–III oraz IV–VIII, 
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Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma 
z Rotterdamu w Poznaniu:

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym 
opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp, 
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie 

komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty 
rowerowej, 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk     
i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy 
umysłowej uczniów, 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 
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Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma 
z Rotterdamu w Poznaniu:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje 
lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 
uczniów,

14) inny pracownik obsługi Szkoły zwraca się do osób postronnych 
wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie 
potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły lub kieruje         
tę osobę do dyrektora, 

15) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia 
dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia   
lub życia uczniów, 

16) organizacja i zasady pracy Szkoły zawarte są w Regulaminie 
Szkoły. 
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Regulamin 

Szkoły Podstawowej nr 7 

w Poznaniu
zmiana (czas zajęć – kl .I – VIII) 

Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych narzędzi ostrych (noże, 
scyzoryki itp.). 

W uzasadnionych przypadkach korzystają z narzędzi wyłącznie pod 
opieką nauczyciela.
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Szkoły Podstawowej nr 7.

1. Szkoła powinna być oparta na zasadzie przyjaźni, szacunku, 
partnerstwa i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, 
rodziców i pracowników w kształtowanie jej wizerunku.  

Szkoła powinna rozpoznawać ucznia i pomagać w osiągnięciu 
indywidualnego rozwoju pod względem intelektualnym, kulturalnym       
i społecznym poprzez: 

(…)
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
Szkoły Podstawowej nr 7.

– zapewnienie wszystkim dzieciom bezpieczeństwa psychicznego             
i fizycznego oraz dobrego samopoczucia w szkole,  

– diagnozowanie, przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole    
dla uzyskiwania przyjaznych więzi miedzy uczniami,  

– propagowanie programów profilaktycznych dotyczących przemocy         
i uzależnień dla bezpiecznego funkcjonowania dziecka w szkole             
i poza nią,

– rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji zachowań ryzykownych,         
w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań 
lekarskich, papierosów, e-papierosów, alkoholu, napojów 
energetycznych, narkotyków i dopalaczy),  

– kontynuowanie programu "Bezpieczna szkoła".
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2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych 
przez Szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego 
opiekuna (osoby pełnoletniej). W zależności od rodzaju wycieczki   
i charakteru grupy decyzje o ilości opiekunów podejmuje dyrektor 
Szkoły. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje 
działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 
instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Procedury w sytuacji 
zagrożenia:

prezentacja ze strony internetowej SP7


