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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE SYTUACJI
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW
Podstawa prawna:
1)

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572).

2)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.
674).

3)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U.z 2003r. Nr 26,
poz.226).

4)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r i Sportu
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach. (Dz.U. z 2003 Nr 6, poz.69).

Cele procedury:
_ zapewnienie bezpośredniej opieki oraz bezpieczeństwa uczniom w trakcie
zajęć poza budynkiem szkoły oraz w trakcie dojścia i powrotu do obiektów
sportowych.
W razie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w trakcie treningu oraz podczas
dojścia do obiektów sportowych i powrotu do szkoły , nauczyciel- trener:
- niezwłocznie zaprowadza uczniów do szatni ( na obiektach sportowych ) /
szkoły;
- kontaktuje się z policją, Dyrekcją szkoły;
Jeżeli uczniowie doznają uszczerbku na zdrowiu, nauczyciel – trener
niezwłocznie:
- udziela pierwszej pomocy w razie potrzeby;
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- wzywa policję oraz karetkę;

-------

- informuje Dyrekcję szkoły;
- informuje rodziców;
Nauczyciel – trener w każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, w trakcie
wzywania policji / karetki / rodziców pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa
uczniom.
Z każdego zdarzenia należy sporządzić notatkę, a w razie konieczności spisać
protokół wypadku.

Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu również pracownika służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołuje zespół powypadkowy .
Jeżeli w zdarzeniu biorą udział co najmniej dwie osoby ( wypadek zbiorowy )
oprócz poinformowania wskazanych powyżej osób, informowana jest także
Prokuratura.

