
 

Procedury bezpieczeństwa  

obowiązujące na terenie Zespołu Oświatowego w Polskowoli 

 

 

 Szanowni Państwo! 

 

W naszej szkole szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci i uczniów. 

Podejmujemy różne działania, aby Państwa dzieci czuły się komfortowo oraz uczymy       

je właściwego reagowania w sytuacjach alarmowych. 

Na początku roku szkolnego powstał Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

który przedstawia plan działań Dyrektora, wychowawców, nauczycieli w zakresie 

bezpieczeństwa. Nauczyciele odbyli szkolenie w ramach zasad BHP a następnie 

zapoznali uczniów z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na lekcjach i podczas 

przerw. Co roku odbywają się próbne ewakuacje. Tematyka bezpieczeństwa pojawia się 

podczas lekcji prowadzonych na bieżąco, a szczególnie na lekcjach etyki, godzin                  

z wychowawcą, wychowaniu fizycznym oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie 

znają numery alarmowe. Niejednokrotnie odbywały się spotkania z policją, strażą 

pożarną, pielęgniarką oraz higienistką szkolną. Wszyscy pracownicy szkoły oraz 

uczniowie odbyli szkolenie i znają zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

Ponadto nauczyciele aktywnie pełnią dyżury podczas przerw. Prowadzą na bieżąco 

rozmowy z uczniami. Jesteśmy również z Państwem w nieustannym kontakcie,               

aby w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie.  

 W Zespole Oświatowym w Polskowoli organizowana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, w ramach której organizowane są lekcje wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. W ramach współpracy                         

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radzyniu Podlaskim odbyły się warsztaty 

organizowane dla uczniów z panią psycholog oraz pedagogizacja na jednym z zebrań            

z Państwem, którą przeprowadziła Pani Dyrektor poradni.  

 Pan Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wspierają Państwa, organizują wyżej 

wymienione działania, aby w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie.  

 

W załączeniu Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły                 

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych. 



 

Wykaz procedur i regulaminów Zespołu Oświatowego w Polskowoli: 

 

I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów. 

II. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony 

uczniów. 

III. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły. 

IV. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły 

V. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.  

VI. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub 

pracownika szkoły.  

VII. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 

własności.  

VIII. Procedura przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych 

środków odurzających.  

IX. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

X. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.  

XI. Procedura postępowania w przypadku kradzieży. 

XII. Procedura postępowania. Sytuacja - wypadek w szkole lub na terenie szkoły. 

XIII. Postępowanie w przypadku wagarów ucznia. 

XIV. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające narkotyk.  

XV. Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji. 

XVI. Procedura polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

XVII. Regulaminy pracowni klasowych oraz korzystania z placów zabaw i boisk 

szkolnych a także organizowania wycieczek szkolnych. 

XVIII. Procedury współpracy z rodzicami.  

XIX. Procedura organizowania i pełnienia dyżurów. 

XX. Procedura w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia. 

XXI. Procedura obiegu informacji w szkole.  

XXII. Procedura udostępnienia dokumentacji szkolnej.  

 

Zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa podejmowanymi przez Zespół Oświatowy                      

w Polskowoli oraz z wykazem procedur i regulaminów.  


