
 
ZARZĄDZENIE Nr 5/07-08 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁ ĘKACH 
z dnia 5 listopada 2007r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu bezpieczeństwa 
 
 
 
 

Na podstawie art. 39. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), 
zarządzam, co następuje: 

 

 
§ 1 

 
Wprowadzam do uŜytku i stosowania Regulamin Bezpieczeństwa Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia 5/07-08 
Dyrektora  Szkoły Podstawowej  
w Przyłękach 
z dnia 5 listopada 2007r. 
 
 

REGULAMIN BEZPIECZE ŃSTWA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁ ĘKACH 

Regulamin bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej w Przyłękach określa prawa  
i obowiązki pracowników pedagogicznych w zakresie zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy i nauki 
 

 

§ 1 
 

Regulamin opracowano na podstawie: 

− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  
w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331  
z późniejszymi zmianami); 

− Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Przyłękach; 
− Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

 
§ 2 

 
Zakres praw i obowiązków pracowników pedagogicznych określają:  

a) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela; 
b) Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej w Przyłękach; 
c) niniejszy regulamin; 
d) zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy; 
e) indywidualne zakresy czynności sporządzone na piśmie. 

 
§ 3 

 
Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników 
pedagogicznych szkoły. 



§ 4 
 

KaŜdy zatrudniony pracownik pedagogiczny będzie zapoznany z przepisami 
regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie 
dołączone do akt osobowych. 

 
§ 5 

 
Nauczyciele mają obowiązek: 

1) systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę oraz kwalifikacje 
zawodowe; 

2) dbać o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; 
3) systematycznie kontrolować postępy uczniów w nauce; 
4) przestrzegać zasady ilościowego obciąŜenia uczniów sprawdzianami  

w tygodniu i w ciągu dnia; 
5) zapewnić uczniom dodatkowe zajęcia i konsultacje (w uzasadnionych 

przypadkach); 
6) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustnie 

poinformować ucznia o przewidywanym dla niego stopniu z prowadzonego 
przedmiotu; 

7) na miesiąc przed zakończeniem okresu pisemnie poinformować ucznia  
i rodziców ucznia o przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym; 

8) świecić przykładem osobistym; 
9) przestrzegać i kontrolować przestrzeganie przez uczniów przepisów 

Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Szkoły Podstawowej  
w Przyłękach 

10) przestrzegać dyscypliny pracy; 
11) dbać o Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
12) punktualnie rozpoczynać i kończyć lekcje; 
13) zapewnić uczniom opiekę w czasie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

Pod Ŝadnym pozorem nie moŜna zostawić dzieci bez opieki, ustalenia 
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora; 

14) obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi szkoły zauwaŜone 
zagroŜenie, którego nie jest w stanie sam usunąć lub fakt powstania szkody; 

15) zgłaszać natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku  
i podjąć działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy  
i zapewnienia dalszej opieki; 

16) współpracować z domem rodzinnym ucznia; 



§ 6 
 

Nauczyciele mają prawo: 

1) do poszanowania ich godności, poglądów i przekonań; 
2) prowadzić lekcje w wybrany przez siebie sposób; 
3) wprowadzać dodatkowe tematy wynikające z ich zainteresowań; 
4) ustalać kary i nagrody za postępy w nauce lub ich brak; 
5) do aktywnego współtworzenia oblicza szkoły. 
 

§ 7 
 
1. Integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły jest dyŜur 

nauczycielski, który wchodzi w zakres podstawowych obowiązków 
nauczyciela. Nadrzędnym celem dyŜurów jest zapewnienie uczniom pełnego 
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum 
wypoczynku po odbytych zajęciach. 

2. Nauczyciel dyŜuruj ący: 

a) odpowiada za bezpieczeństwo młodzieŜy w rejonie dyŜurowania,  
tzn. porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, bójek, 
wyzwisk; 

b) eliminuje wszystkie sytuacje zagraŜające zdrowiu i Ŝyciu uczniów, wydaje 
zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez młodzieŜ; 

c) ma obowiązek dokonywania wpisów w „Zeszycie Obserwacji”  
dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Wychowawcy klas 
dokonują analizy wpisów. śaden wpis nie powinien pozostać  
bez konsekwencji wychowawczych i dyscyplinarnych. 

 

§ 8 
 

W przypadku nie przestrzegania przez nauczyciela niniejszego regulaminu  
lub dyscypliny pracy: 

1) zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne; 
2) zostanie zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny 

(podwyŜszona stawka wynagrodzenia zasadniczego). 


