
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8  

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U.z 2018r. poz.969) ze zm., ustawa Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 
1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) 

 

1. Budynek i jego otoczenie są monitorowane. Kamery umieszczono na 

zewnątrz budynku, na korytarzach, w szatni oraz na boisku szkolnym. 

2. Stan techniczny budynku jest kontrolowany na bieżąco przez dyrektora 

i kierownika gospodarczego. 

3. W szkole został opracowany system alarmowania (trzy krótkie sygnały) 

na wypadek ewakuacji. Uczniowie są zaznajamiani z procedurami 

związanymi z ewakuacją). Raz w roku organizowana jest próbna 

ewakuacja. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. Na każdym piętrze 

znajduje się plan ewakuacji. 

4. Pracownicy obsługi pełnią dyżury przy drzwiach wejściowych do szkoły. 

5. Nauczyciele dyżurują w czasie przerw na korytarzach zgodnie z 

harmonogramem, który znajduje się w pokoju nauczycielskim i na 

korytarzu pierwszego piętra. 

6. Uczniowie mają obowiązek przebywania w czasie trwania ich zajęć oraz 

podczas przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły lub na boisku 

szkolnym pod nadzorem nauczyciela. 

7. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek 

reagowania na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec 

uczniów oraz do zgłaszania incydentów dyrektorowi. 

8. Pracownicy obsługi i nauczyciele dyżurujący podejmują niezwłocznie 

działania zmierzające do usunięcia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób przebywających w szkole (np. rozlany płyn, potłuczone szkło, 

uszkodzony sprzęt szkolny itp.). 

9. Osoby obce wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do wpisania się 

do księgi wejść i wyjść, która znajduje się w dyżurce przy drzwiach 

wejściowych do szkoły. 

10. Pracownicy szkoły pełniący dyżur pilnują, żeby osoby obce, które mają do 

załatwienia w szkole jakieś sprawy, były kierowane bezpośrednio do 

pracowników odpowiedzialnych za załatwienie tych spraw.  



11. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym 

e-papierosów), picia alkoholu oraz zażywania substancji 

psychoaktywnych. Wobec osób łamiących ten zakaz będą wyciągane 

konsekwencje przewidziane przepisami prawa (wobec uczniów 

przewidziane Statutem). 

12. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren szkoły alkoholu, 

substancji psychoaktywnych oraz niebezpiecznych przedmiotów (m.in. 

ostrych narzędzi, laserów, kastetów, pałek). 

13.  W szkole obowiązuje przestrzeganie zasad BHP – m.in. zakaz biegania, 

zakaz przebywania uczniów bez nadzoru nauczyciela w salach lekcyjnych 

i spędzania przerw na schodach, w sanitariatach, szatniach oraz w innych 

zakamarkach szkoły. 

14.  Uczniowie mają obowiązek zgłaszać nauczycielom dyżurującym, 

wychowawcy, pracownikom administracji i obsługi swoje uwagi na temat 

osób obcych znajdujących się na terenie szkoły lub w jej okolicy, które 

zachowują się w sposób podejrzany, są też zobowiązani do informowania 

personelu szkoły o wszelkich niepokojących sytuacjach na terenie szkoły i 

w jej otoczeniu.  

15.  Każdy, kto chciałyby przekazać dyrektorowi informacje dotyczące 

sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób 

przebywających w szkole, może to uczynić anonimowo poprzez 

wrzucenie informacji do skrzynki, która wisi na ścianie przy wejściu, po 

lewej stronie.  

16. Jeżeli na terenie szkoły zaistnieje sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu, 

uczniowie będący świadkami zdarzenia powiadamiają nauczyciela 

dyżurującego, pracownika administracji, obsługi lub bezpośrednio 

dyrektora. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby i podejmuje kroki 

mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w 

szkole. 

17. Uczniowie mają obowiązek zgłaszania wychowawcy, pedagogowi lub 

dyrektorowi przejawów agresji skierowanej wobec nich przez Internet. W 

przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ucznia szkoła powiadamia 

rodziców uczniów. 



18. Uczniowie korzystają z komputerów szkolnych tylko pod opieką 

nauczyciela. Komputery szkolne zaopatrzone są w zabezpieczenia 

uniemożliwiające uczniom dostęp do nieodpowiednich dla nich treści. 

19. Tematyka bezpieczeństwa w sieci jest realizowana m. in. na lekcjach 

informatyki, na godzinie wychowawczej, podczas zajęć profilaktycznych 

prowadzonych przez specjalistów. 

20. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych 

na terenie szkoły bez zgody nauczyciela.  

21. W szkole zostały opracowane procedury postępowania w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży: 

 Procedura postępowania w razie podejrzenia, że na terenie szkoły 
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,  

 Procedura postępowania, gdy istnieje podejrzenie, że na terenie 
szkoły znajduje się  substancja przypominająca wyglądem 
narkotyk, 

 Procedura postępowania, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń 
posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, 

 Procedura postępowania, gdy uczeń pali na terenie szkoły 
papierosy (w tym e-papierosy), 

 Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego 
lub przestępstwa, 

 Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się 
ofiarą przemocy, 

 Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia  
w stosunku do kolegów lub nauczycieli, 

 Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej 
pozaszkolnej względem ucznia, 

 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia kradzieży lub 
wymuszenia, 

 Procedura postępowania dotycząca wypadku ucznia w szkole, 

 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pedofilii  

w szkole, 

 Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia. 

 

Dokument ten stanowi załącznik do Polityki Bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie. 



 


