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PROCEDURA 4  /2019/2020 R.,  z dnia 02.09.2018r.  ZWIĘKSZAJĄCA 
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W BYDYNKU SZKOŁY ORAZ NA OBIEKTACH 

SPORTOWYCH 

art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

Statut Szkoły 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny i 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

Celem procedury jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie budynku szkoły oraz 
na obiektach sportowych 

1. Wejście wyjście do budynku szkoły uczniów. 

Drzwi główne wejściowe do budynku szkoły są zamknięte. Do budynku można dostać się 
wyłącznie po zwolnieniu blokady drzwi przez Panią Woźną. Z budynku wychodzimy 
naciskając przycisk przy drzwiach. W razie awarii lub braku dostępu prądu, klucze są 
dostępne u Pani Woźna oraz w sekretariacie szkoły . 

Uczniowie wychodzą z budynku po zakończonych lekcjach pod nadzorem nauczyciela 
dyżurującego lub/ oraz Pani Woźnej.  

Uczniowie oczekujący na rodziców/opiekunów lub transport przebywają w świetlicy.  

Rodzice, petenci, którzy chcą dostać się do sekretariatu szkoły lub odbierają dziecko przed 
planowanym zakończeniem zajęć, obowiązkowo wpisują swoje dane oraz godzinę wejścia i 
wyjścia  do specjalnego formularza. 

Bezwzględnie nie pozwala się na swobodne poruszanie po terenie szkoły osobie „obcej”. 
Rodzice/opiekunowie uczniów oczekujących na dzieci, pozostają poza budynkiem szkoły lub 
w wyznaczonym miejscu pod kontrolą Pani Woźnej. 

 2. Monitorowanie terenów przyległych. 
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Budynek szkoły zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz jest całodobowo monitorowany. 
Aczkolwiek obowiązkiem Pani Woźnej oraz pozostałych  pracowników szkoły jest 

Zwrócenie  szczególnej uwagi na osoby poruszające się w otoczeniu szkoły, obserwujące 
szkołę, wchodzące na jej teren lub często pojawiające się w okolicy szkoły,  

• należy zwracać uwagę na nietypowe przedmioty pozostawione  
w okolicy szkoły lub pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach  
lub o szczególnych cechach – bez tablic rejestracyjnych, świadczące  
o dużym wyeksploatowaniu, auta dostawcze lub nienależące  
do pracowników szkoły, rodziców (pozostawione na dłuższy czas  
bez opieki), 

• w przypadku orlika lub innych obiektów sportowych  – należy zwracać uwagę na osoby 
korzystające z obiektu – czy zachowują się adekwatnie do miejsca, w którym 
przebywają, czy nie pozostawiają nietypowych przedmiotów - kartonów, walizek, 
siatek, plecaków etc.,  

• po zakończeniu zajęć należy zamykać bramy i furtki prowadzące  
do szkoły oraz należące do niej tereny 
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