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I. I PRZYGOTOWANIE OBIEKTU                                  
I  PRACOWNIKÓW  

1) Monitorowanie wejścia do szkoły. Uczniowie, pracownicy, rodzice i inni goście 

wchodzą głównym wejściem prowadzącym do szkoły od ulicy Polnej 1. Wejście to 

jest monitorowane na zewnątrz i od parkingu.  Uczniowie klas O-V  

przeprowadzani są z parkingu pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora 

szkoły do  budynku przy ulicy Przedborskiej 10. Dzieci przyprowadzane przez 

rodziców z klas O-V wchodzą do budynku szkoły od ulicy Przedborskiej 10.  

 

2) Pomieszczenia szkoły - w szczególności gabinet pielęgniarki, pokoje 

nauczycielskie, pokoje nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariat - wyposaża 

się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.  

 

3) Wszyscy nauczyciele , pracownicy obsługi i administracji są przeszkoleni w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 

4) Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagować na każde, nawet 

najmniejsze, zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.  

 

5) Wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane dyrektorowi szkoły. 

 

6) Dyrektor szkoły przeprowadza przeglądy techniczne  zgodnie z przepisami prawa. 

 

7) Przy wejściu do szkół znajdują się „Anonimowe skrzynki na sygnały”, z których 

mogą korzystać rodzice, zgłaszający problemy związane z bezpieczeństwem w szkole. 

 

II. II ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH                 
I NADZWYCZAJNYCH 

§ 1  Wagary 

§ 2  Agresja i przemoc rówieśnicza 

§ 3  Podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy rodzinnej 

§ 4  Postępowanie w przypadku podejrzenia  pedofilii 



§ 5  Palenie papierosów i e-papierosów 

§ 6  Alkohol  i  narkotyki 

§ 7  Fałszerstwo 

§ 8 Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

 

§  9 Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

§ 10 Kradzież i zniszczenia mienia 

§ 11 Znalezienie przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczniów 

§ 12 Uzyskanie informacji o podłożeniu bomby 

§ 13 Zagrożenie demoralizacją ucznia 

§ 14 Nieobecność rodziców ucznia 

§ 15 Uczennica w ciąży 

§ 16 Osoba obca na terenie szkoły 

§ 17Łamanie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów w 

szkole 

 

§ 18 Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci 

 

§ 19 Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego 

 

§ 21 Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica z zajęć szkolnych 

(lekcyjnych i pozalekcyjnych) 

 

§ 22 Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego 

samopoczucia 

 

§ 23 Organizacja automatów z żywnością 

 



§ 24 Czyny karalne, popełniane przez nieletnich uczniów na terenie szkoły, 

będące przestępstwami i wykroczeniami, które należy bezwzględnie zgłaszać              

na Policję 

 

III REGULAMINY I INSTRUKCJE DOTYCZACE 
BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

 

 

1. Regulamin przeprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych 
 

2. Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu 
dzieci ze szkoły 

 
3. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych 

 
4. Regulamin stołówki szkolnej 

 
5. Regulamin świetlicy szkolnej 

 
6. Regulamin zachowania bezpieczeństwa przez uczniów Szkoły Podstawowej 

im. J. Bartoszewicza w Żarnowie 
 

7. Regulamin organizacji dyskotek szkolnych 
 

8. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych 
 

9. Regulamin procedur powypadkowych 
 

10. Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie 
 

11. Regulaminy korzystania z obiektów sportowych 
 

12. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (w dokumentacji dyrektora) 
 

 

  IV INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ                     
O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJACYCH POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ                                         
I WYCHOWAWCZEJ  

 

44 757 70 55 Urząd Gminy w Żarnowie 



 

44 757 70 36 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie 

 

44 755 04 72 Komisariat Policji w Paradyżu 

 

44 754 61 11 Komenda Policji w Opocznie 

 

44 741 64 62 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie 

 

44 757 70 06  Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Żarnowie 

 

112  Telefon Alarmowy 

 

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

 

800 12 12 12  Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka  

 

801 199 990  Ogólnopolski antynarkotykowy telefon zaufania  

 

801 12 00 02 Telefon „niebieska linia” stowarzyszenia na rzecz  
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 
800 060 800  bezpłatna infolinia państwowej inspekcji sanitarnej nowe 
narkotyki – dopalacze 
 
801140068  Pomarańczowa linia - dla rodziców pijących dzieci  
 

116 117  Infolinia medyczna, gdy nie jest konieczna pilna pomoc lekarska  

988  Telefon zaufania 

 

 

 

 


