
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. JANA KILIŃSKIEGO W OLEŚNICY 

 

 

Podstawa prawna: 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                     

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                             

i placówkach 

➢ art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także 

bezpieczne   i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

szkołę poza obiektami należącymi do tej jednostki. 

2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych                         

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

3. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. 

Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. 

4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 

5. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części 

podręczników i przyborów szkolnych. 

6. Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający 

łatwy do niego dostęp. 

7. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

8. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się 

pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła zapewniają opiekę. 

9. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły nie mogą odbywać się w tych miejscach,                 

w których prowadzone są prace wymienione w punkcie 8. 

10. Teren szkoły ogradza się. 

11. Na terenie szkoły zapewnia się: 

a. właściwe oświetlenie; 

b. równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; 

c. instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

12. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się 

odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. 

13. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpiecza się w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki 

komunikacyjne kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu. 

14. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz 

posypuje piaskiem. 

15. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę 

oraz środki higieny osobistej. 



16. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej. 

17. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację                              

i ogrzewanie. 

18. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, dostosowuje się do 

wymagań ergonomii. 

19. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

20. Kuchnie i jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie 

technicznym zapewniającym bezpieczne używanie. 

21. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach 

wydzielonych w tym celu. 

22. W razie braku sieci wodociągowej, w szkole zapewnia się inne źródło wody spełniającej 

wymagania dla wody zdatnej do picia. 

23. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy,             

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

24. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do 

tego osoby. 

25. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

26. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w 

czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

27. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do 

nich dostępem. 

28. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie. 

29. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny 

skuteczny sposób. 

30. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co 

najmniej 18°C. 

31. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w pkt 30, dyrektor 

zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 

32. Organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na 

danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane                      

z utrudnieniem w: 

a. dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki 

b. organizacji zajęć w szkole lub placówce 

c. w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

33. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

a. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

b. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

 



34. 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. 

35. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć — niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub 

placówki. 

36. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego, jadalnie lub inne pomieszczenia wydzielone                   

w tym celu, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

37. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach,                  

a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

38. 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. 

 


