ZASADY BHP W SZKOLE
1. Dyrektor i nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub
placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
2. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób
zapewniający łatwy do niego dostęp.
3. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
4. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki
przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub
placówka zapewniają opiekę.
5. Teren szkoły i placówki ogradza się.
6. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się
odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.
7. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne
kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.
8. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły i placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu
oraz posypuje piaskiem.
9. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności
technicznej.
10. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i
ogrzewanie.
11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego
osoby.
13. Nauczyciele rzetelnie przygotowują się do zajęć.
14. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Szczegółową
organizację dyżurów nauczycieli normuje Regulamin dyżurów nauczycieli.
15. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.
16. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej
18 °C.
a. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor
zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
17. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
a. temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15 °C lub jest niższa;
b. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
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18. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan
znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,
niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
19. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie,
warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy.
20. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także
zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
21. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej
oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach.
1. Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie zapewniającym pełną
sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki.
2. Stanowiska pracy dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów.
3. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w
widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.
4. W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.
a. Przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w warsztatach,
laboratoriach i pracowniach, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na
stanowisku.
b. Rozpoczęcie zajęć, może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez
prowadzącego zajęcia, że urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi
pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla
bezpieczeństwa uczniów.
6. Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i
preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie
przystosowanych do tego celu.
7. Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich pojemnikach opatrzonych
napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich
niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia
8. Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych
substancji i preparatów.
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9. Uczniów zaznajamia się z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów,
jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka
1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej
18°C, jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa, dyrektor zawiesza
zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
2. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
3. W czasie lekcji i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie
nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
4. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i
wydolności ćwiczących.
5. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne
bezpieczeństwo ćwiczących.
6. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić
zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
7. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
8. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach – co jest określone
Regulaminem zajęć wychowania fizycznego
9. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów
oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece
szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą
się one odbywać.
10. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
11. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i
umiejętności specjalistycznych.
12. Obozy wędrowne powinny być organizowane po trasach przygotowanych przez właściwe
podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
13. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów, wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
14. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w
ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów prawnych.
15. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i
organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki,
trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu.
16. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i
nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza
dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
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17. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca
uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej,
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
kierowników wycieczek szkolnych.
18. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej powinien być nauczyciel posiadający
odpowiednie uprawnienia albo kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie
sportu, lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca
uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej
albo instruktora krajoznawstwa.
19. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o
ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły – inna pełnoletnia osoba.
20. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły – inna pełnoletnia osoba.
21. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw
nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego – ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
22. Szczegółową organizacją wycieczek szkolnych określa Regulamin wycieczek szkolnych

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki
1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
a. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
b. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
c.

społecznego inspektora pracy;

d. organ prowadzący szkołę lub placówkę;
2. O wypadku śmiertelnym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, o
wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego
inspektora sanitarnego.
3. Członków zespołu powołuje dyrektor.
a. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację
powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
b. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
społeczny inspektor pracy.
c.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z
osób wymienionych w pkt. b - dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika
szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

d. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego lub
kuratora oświaty.
e. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie
zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik
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służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród
pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.
f.

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.
Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może
złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

4. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o
przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
5. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego
zaznajamia się:
a. poszkodowanego pełnoletniego;
b. rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
6. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami
postępowania powypadkowego.
7. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
8. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
9. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
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