
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE

 UL. ROOSEVELTA 12 (budynek I) i UL. BYDGOSKA 23 (budynek II)

I DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
Lp. Zagadnienie Zadania Odpowiedzialni Dokument źródłowy

1.

Zasady 
funkcjonowania 
i organizacja pracy 
szkoły, prawa 
i obowiązki 
społeczności 
szkolnej

- realizacja zapisów Statutu w działaniach 
każdego pracownika szkoły;
- prezentowanie Statutu uczniom 
i rodzicom na początku każdego roku 
szkolnego;
- udostępnienie Statutu w bibliotece oraz 
na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy pracownicy

Wychowawcy 

Nauczycie biblioteki

Statut Szkoły 
Podstawowej nr 2 
im. Olimpijczyków 
Polskich w Pile

2.
Osoby uprawnione 
do przebywania 
w szkole

- monitorowanie obecności w szkole osób 
niebędących jej pracownikami lub 
uczniami;
- realizacja zasad przebywania osób 
dorosłych niebędących pracownikami 
szkoły oraz młodzieży niebędącej jej 
uczniami w budynku I;
- realizacja zasad wejścia do budynku i na 
teren szkoły w budynku II;
- wdrożenie zasady dla rodziców 
w budynku I, że przyprowadzanie dzieci do
szkoły, oczekiwanie na nie oraz odbieranie 
po zajęciach odbywa się wyłącznie na 
korytarzu przy szatniach.

Wszyscy pracownicy

Wszyscy pracownicy

Wszyscy pracownicy

Dyrektor 

„Księga gości”

Identyfikatory „GOŚĆ

Plakietka  
„ŚWIETLICA” 
w budynku I

Regulamin Szkoły
Podstawowej nr 2 
im. Olimpijczyków 
Polskich w Pile
Zapis monitoringu

- zapoznanie uczniów i rodziców Wychowawcy Regulamin Szkoły 
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3. Przebywanie 
uczniów w szkole

z Regulaminem Szkoły;
- zapewnienie opieki dzieciom 
oczekującym na zajęcia lub rodziców 
w świetlicy (uczniowie klas I – III) 
lub w czytelni (uczniowie klas IV – VIII);
- interweniowanie w przypadku 
stwierdzenia, że podczas trwania lekcji 
na terenie szkoły przebywają uczniowie 
pozbawieni opieki osób dorosłych.

Nauczyciele świetlicy
Nauczyciele biblioteki

Wszyscy pracownicy

4. Rozpoczęcie 
i zakończenie lekcji

- sprawdzenie sali lekcyjnej w zakresie 
bezpieczeństwa przed rozpoczęciem każdej
lekcji;
- w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości postępowanie zgodnie 
ze Statutem;
- sprawdzenie przed zamknięciem sali, czy 
wszyscy uczniowie już wyszli.

Nauczyciele 

Statut

Regulamin sali 
lekcyjnej

5.

Kontrola obecności 
na zajęciach, opieka 
podczas apeli 
i imprez szkolnych 
oraz pozaszkolnych

- ustalenie liczby uczniów podczas zajęć 
i odnotowanie liczby uczniów 
nieobecnych;
- otoczenie opieką uczniów przez 
wyznaczonego nauczyciela podczas 
trwania innej niż lekcja formy pracy, aż do 
jej zakończenia i powierzenia dzieci 
następnemu nauczycielowi zgodnie 
z planem, podczas przerwy dzieci są 
otoczone opieką zgodnie z Regulaminem 
dyżurów;

Nauczyciele Statut
Zasady postępowania 
w przypadku uczniów 
niespełniających 
obowiązku szkolnego
Regulamin dyżurów

2



- respektowanie obowiązku nauczycieli 
wychodzących z uczniami na zajęcia poza 
szkołę lub w dni wolne przestrzegania 
Regulaminu wyjść;
- zadbanie, żeby każde wyjście i powrót 
uczniów z zajęć poza szkołą miał miejsce 
na terenie szkoły.

Nauczyciele Regulamin wyjść 
uczniów SP 2 poza 
teren szkoły w trakcie 
zajęć lekcyjnych lub 
dni wolnych

6.
Zasady spędzania 
przerw przez 
uczniów

- zapoznanie uczniów i cyklicznie im 
przypominanie zasad obowiązujących 
podczas przerw;
- umożliwienie uczniom zapoznania się 
z prezentacją „Nasza bezpieczna szkoła” 
raz w każdym etapie edukacyjnym.

Wychowawcy 

Zasady spędzania 
przerw przez uczniów
Prezentacja „Nasza 
bezpieczna szkoła”

7.
Zasady korzystania 
z sal lekcyjnych, 
pracowni, świetlicy, 
biblioteki i stołówki

- umieszczenie w każdej sali właściwego 
regulaminu lub zasad korzystania z niej;
- zapoznanie uczniów, przed rozpoczęciem 
pierwszych zajęć, z właściwymi 
regulaminami;
- czuwanie nad bezwzględnym 
respektowaniem zasad dotyczących 
użytkowania poszczególnych sal 
i pomieszczeń.

Opiekun sali

Nauczyciele 

Zebrane regulaminy

8. Zasady korzystania 
z sal 
gimnastycznych, 
szatni, basenu, boisk
i placu zabaw

- umieszczenie w widocznym miejscu 
regulaminów;
- zapoznanie uczniów, przed rozpoczęciem 
pierwszych zajęć, z właściwymi 
regulaminami;
- czuwanie nad bezwzględnym 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego

Nauczyciele 

Zebrane regulaminy

3



respektowaniem zasad dotyczących 
użytkowania poszczególnych sal 
i obiektów.

9. Organizacja imprez 
i zabaw

- wyznaczenie organizatora i opiekunów 
poszczególnych grup uczniów;
- objęcie opieką uczniów od początku 
imprezy aż do opuszczenia przez nich 
szkoły po zakończeniu imprezy.

Dyrektor

Nauczyciele 

Regulamin Szkoły, 
regulaminy dyskotek

10. Organizowanie 
wycieczek

- przygotowanie pełnej dokumentacji 
wycieczki;
- przedstawienie dokumentacji 
do akceptacji dyrektorowi;
- wyposażenie grupy w niezbędny sprzęt 
(apteczka, kamizelki odblaskowe, itp.);
- rozliczenie finansowe wycieczki.

Kierownik wycieczki

Procedury dotyczące 
organizacji wycieczek

11. Odbieranie uczniów 
klas I - III ze szkoły

- zgromadzenie przez wychowawcę , na 
początku roku szkolnego, podpisanych 
przez rodziców oświadczeń dotyczących 
sposobu powrotu dzieci ze szkoły do 
domu;
- wypełnienie przez wychowawcę 
w dzienniku tabeli z informacją o sposobie 
powrotu każdego ucznia do domu;
- aktualizacja oświadczeń rodziców.

Wychowawcy 
klas I - III

Wzór oświadczenia 
rodziców

12. Kultura życia 
codziennego

- przedstawienie uczniom zasad 
kulturalnego zachowania oczekiwanego 
w szkole;
- omówienie z uczniami, jakie zachowania 

Wychowawcy 

Statut
 Regulamin Szkoły
Szkolny System 
Oceniania Zachowania
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zasługują na nagrodę, a jakie będą ukarane;
- zapoznanie uczniów z „Sylwetką 
absolwenta”.

wystawy

13. Rozstrzyganie 
sporów

- poinformowanie  uczniów i rodziców 
o formie rozstrzygania sporów przyjętej 
w szkole;
- przedstawienie uczniom i rodzicom 
procedury rozwiązywania konfliktów 
w zależności od miejsca powstania 
problemu i w zależności od powagi 
zdarzenia.

Wychowawcy 

Statut
Regulamin Szkoły
Zasady dla nauczycieli
w przypadku 
naruszania przez 
uczniów dyscypliny 
szkolnej

14.
Udzielanie 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej

- przeszkolenie pracowników szkoły 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej;
- upowszechnienie informacji o godzinach 
pracy pielęgniarki szkolnej;
- wyposażenie sekretariatu, świetlicy, sal 
gimnastycznych i kuchni w apteczki 
i wyznaczenie pracowników, którzy 
udzielą pomocy pod nieobecność 
pielęgniarki.

Dyrektor 

Procedura 
postępowania w razie 
zaistniałego wypadku

15. Ochrona wizerunku

- przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na
temat ochrony wizerunku osób;
- kontrola respektowania przez uczniów 
zakazu utrwalania dźwięku i obrazu na 
terenie szkoły;

Wychowawcy

Wszyscy pracownicy 

Statut
Regulamin Szkoły
Zasady korzystania 
z telefonów 
komórkowych
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- realizacja zasad korzystania w szkole 
z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych.

Wszyscy pracownicy

16.
Relacje dzieci 
z rodzicami po 
rozwodzie

- poinformowanie rodziców 
o bezwzględnym respektowaniu w szkole 
postanowień sądu dotyczących 
wykonywania władzy rodzicielskiej 
jedynie w sytuacji, kiedy rodzic takie 
postanowienie przedstawi;
- odebranie od rodzica pisemnego 
oświadczenia, że wyraża zgodę na podanie 
do wiadomości pracowników szkoły 
decyzji sądu dotyczących dziecka;
- zadbanie, żeby kserokopie postanowień 
sądu i oświadczenia rodziców były 
zabezpieczone przed wglądem osób 
nieuprawnionych.

      

Wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy, 
pedagog

Procedura „Władza 
rodzicielska”

17. Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe

- zapewnienie realizacji właściwych 
przepisów;
- realizacja procedury ewakuacyjnej w 
budynku I;
- realizacja procedury ewakuacyjnej w 
budynku II;
- przeprowadzanie próbnego alarmu 
przeciwpożarowego oraz ewakuacji;
- szkolenie pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kierownik 
gospodarczy
Wszyscy pracownicy

Wszyscy pracownicy

Dyrektor 

Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego (u kierownika 
gospodarczego)

Procedury 
ewakuacyjne

- znajomość obowiązujących przepisów Wszyscy pracownicy
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18.
Koordynowanie 
działań dotyczących
bezpieczeństwa

i procedur;
- upowszechnianie wiedzy o procedurach 
bezpieczeństwa wśród uczniów i rodziców;
- nadzór nad realizacją „Systemu 
Bezpieczeństwa”.

Wychowawcy

Dyrektor 

II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Lp. Zagadnienie Zadania Odpowiedzialni Dokument źródłowy

1.
Realizacja 
Programu 
Wychowawczo - 
Profilaktycznego 
„Ku Wartościom”

- prezentowanie uczniom i rodzicom na 
początku każdego roku szkolnego założeń 
programu;
- monitorowanie realizacji programu przez 
nauczycieli;
- prezentowanie treści wychowawczo - 
profilaktycznych w gablotach na 
korytarzach szkoły.

Wychowawcy 

Koordynator

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego

Program 
Wychowawczo – 
Profilaktyczny
„Ku Wartościom”

2.
Zapoznanie 
z obowiązującymi 
w szkole 
procedurami

- poinformowanie rodziców i uczniów 
o funkcjonujących w szkole procedurach 
oraz przedstawienie zakresu zagadnień, 
których procedury dotyczą;
- przygotowanie pakietu procedur do 
wglądu dla zainteresowanych u dyrektora, 
w bibliotece i u pedagoga.

Wychowawcy 

Nauczyciele biblioteki,
pedagog

Zebrane procedury
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3.
Określenie 
oczekiwań wobec 
uczniów

- przedstawienie rodzicom oczekiwań 
wobec ich dzieci zawartych w „Umowie” 
i materiale „Sylwetka absolwenta”;
- omówienie z uczniami postanowień 
„Umowy” oraz uroczyste jej podpisanie 
przez dzieci, rodziców i wychowawców;
- zaprezentowanie uczniom, jakich cech 
oczekujemy od naszych absolwentów;
- prezentacja „Sylwetki absolwenta” 
w gablotach na korytarzach szkoły i na 
gazetkach w salach lekcyjnych.

Wychowawcy

Program 
Wychowawczo – 
Profilaktyczny

Szkolny System 
Oceniania Zachowania

4.

Badanie poczucia 
bezpieczeństwa 
dzieci w opinii 
uczniów, rodziców 
i pracowników 
szkoły

- prowadzenie cyklicznie badania opinii 
odnośnie poczucia bezpieczeństwa 
uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie 
z cezurą czasową określoną 
w harmonogramie „Badania wieloletnie”;
- prezentowanie wyników badań;
- realizowanie wniosków wynikających 
z badań w zakresie doskonalenia systemu 
bezpieczeństwa w szkole.

Zespół Badawczy

pedagog

Wszyscy pracownicy

„Badania wieloletnie”

5.
Monitorowanie 
samopoczucia 
uczniów w szkole

- zbadanie, na zakończenie każdego 
półrocza, samopoczucia uczniów w szkole;
- przeanalizowanie wskazań uczniów 
w zakresie zadowolenia, obojętności lub 
niezadowolenia ze szkoły ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na podawane przez 
uczniów przyczyny danego samopoczucia;
- objęcie szczególną opieką wychowawców

Wychowawcy

Rada Pedagogiczna

Karta samooceny
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uczniów, którzy wskazali złe 
samopoczucie w szkole.

Wychowawcy 

6.

Zachowanie 
ciągłości pracy 
wychowawczej 
między I i II etapem
edukacyjnym

- zapewnienie przepływu informacji 
o dzieciach wymagających wsparcia, 
zagrożonych brakiem należytej dbałości 
ze strony rodziców, wychowujących się 
w niekorzystnych warunkach;
- zorganizowanie, we wrześniu, spotkania 
byłych wychowawców klas III 
z wychowawcami i nauczycielami klas IV.

Dyrektor

Pedagog 

7.
Zgłoszenie przez 
ucznia złego 
samopoczucia

- zapewnienie opieki pielęgniarki lub 
przeszkolonego pracownika uczniowi, 
który źle się poczuł w szkole;
- dopilnowanie, żeby dziecko chore 
przebywało stale w obecności 
pracowników szkoły;
- przekazanie dziecka chorego rodzicowi 
wezwanemu do szkoły lub osobie przez 
rodzica wskazanej.

Dyrektor

Pracownik 
wyznaczony przez 
dyrektora

Regulamin Szkoły

8.
Opuszczenie przez 
ucznia terenu szkoły
wcześniej niż po 
zakończeniu zajęć

- zadbanie, żeby uczeń opuszczał szkołę 
przed zakończeniem zajęć lekcyjnych 
jedynie na pisemną prośbę rodziców;
- zachowanie pisemnej prośby rodziców 
o wcześniejsze wyjście dziecka z zajęć 
lekcyjnych w dokumentacji wychowawcy 
klasy;
- poinformowanie uczniów, 
że w przypadku samowolnego opuszczenia

Nauczyciel 

Wychowawca 

Wychowawca 

Statut
Regulamin Szkoły
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przez nich terenu szkoły przed 
zakończeniem ich zajęć lekcyjnych rodzice
zostaną o tym zawiadomieni telefonicznie 
natychmiast po stwierdzeniu tego faktu.

9.

Upowszechnianie 
informacji 
o osobach 
i instytucjach 
wspierających 
rodzinę 

- aktualizowanie informacji o osobach 
i instytucjach wspierających rodzinę;
- umieszczenie w gablocie „Informacje dla 
rodziców” materiału „Kto może pomóc?”.

Pedagog 

Wykaz instytucji „Kto 
może pomóc?”

10.

Upowszechnienie 
zasad 
funkcjonowania 
projektu „Niebieska 
Karta”

- informowanie uczniów i rodziców 
o projekcie „Niebieska Karta”;
- upowszechnianie wiedzy o różnych 
formach przemocy;
- umieszczenie w gablocie „Informacje dla 
rodziców” materiału „Niebieska Karta”.

Psycholog 

Procedura

III DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Lp. Zagadnienie Zadania Odpowiedzialni Dokument źródłowy

1.

Nierealizacja 
obowiązku 
szkolnego, w tym 
nierealizacja 
rocznego 

- poinformowanie rodziców, na początku 
każdego roku szkolnego, o tym, co w myśl 
prawa oświatowego jest niespełnianiem 
przez dziecko obowiązku szkolnego;
- zapoznanie rodziców z obowiązującą 
w szkole procedurą dotyczącą kontroli 

Wychowawcy

Wychowawcy

Ustawa o Systemie 
Oświaty

Prawo Oświatowe

Procedura  - Zasady 
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obowiązkowego 
przygotowania 
przedszkolnego

uczęszczania przez dzieci do szkoły;
- uruchomienie procedury w przypadku 
stwierdzenia, że uczeń nie spełnia 
obowiązku szkolnego;
- uruchamianie procedury w przypadku 
dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły,
realizujących roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne, po pisemnym
zgłoszeniu przez dyrektora przedszkola 
o niespełnianiu wymienionego obowiązku.

Pedagog

Dyrektor

postępowania 
w przypadku uczniów 
niespełniających 
obowiązku szkolnego

2.
Naruszenie przez 
ucznia dyscypliny 
szkolnej

- poinformowanie rodziców i uczniów 
o obowiązujących w szkole procedurach;
- zapoznanie uczniów i rodziców 
Ze Szkolnym Systemem Oceniania 
Zachowania;
- upowszechnienie wśród społeczności 
szkolnej wiedzy o obowiązującym 
w szkole systemie kar oraz o tym, jakie 
zachowania ucznia mogą być ukarane;
- podjęcie właściwych działań.

Wychowawcy 

Statut
Zasady postępowania  
dla nauczycieli 
w przypadku 
naruszania przez 
uczniów dyscypliny 
szkolnej
SSOZ

3.
Samowolne 
opuszczenie przez 
ucznia terenu szkoły

- zgłoszenie przez nauczyciela dyrektorowi
nazwiska ucznia, który samowolnie opuścił
teren szkoły przed zakończeniem zajęć 
lekcyjnych niezwłocznie po stwierdzeniu 
nieobecności tego ucznia;
- poinformowanie telefoniczne rodziców 
o samowolnym opuszczeniu przez ich 
dziecko terenu szkoły przed zakończeniem 

Wychowawcy 

Statut
Regulamin Szkoły
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zajęć lekcyjnych natychmiast 
po stwierdzeniu tego faktu.

4.
Udzielenie uczniom 
kar statutowych

- zapoznanie uczniów i rodziców z 
systemem kar stosowanych w szkole;
- zapoznanie rodziców i uczniów z 
obowiązkami ucznia wynikającymi ze 
Statutu Szkoły;

Nauczyciele
Wychowawcy 
Dyrektor

Statut
Procedura udzielania 
uczniom kar 
statutowych

5. Zagrożenie dobra 
dziecka

- każdy, kto posiadł informację
o zagrożeniu dobra dziecka, jest 
bezwzględnie zobowiązany zgłosić ten fakt
dyrektorowi lub pedagogowi;
- dyrektor występuje do Sądu Rodzinnego 
z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka;
- każdy, kto stwierdzi istnienie 
okoliczności świadczących o demoralizacji
ucznia, natychmiast zgłasza ten fakt 
dyrektorowi lub pedagogowi;
- dyrektor zgłasza informację 
o demoralizacji ucznia właściwym 
instytucjom.

Wszyscy pracownicy

Wszyscy pracownicy

Statut 

6.
Uruchamianie 
procedury 
„Niebieska Karta”  

- każdy, kto posiadł informację
o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia, 
jest bezwzględnie zobowiązany zgłosić ten 
fakt dyrektorowi lub psychologowi;
- realizacja procedury w przypadkach 
podejrzenia o stosowanie przemocy.

Dyrektor

Psycholog 

Procedura „Niebieska 
Karta”

7. Wypadki na terenie 
- każdy pracownik szkoły będący 
świadkiem wypadku jest bezwzględnie 

Wszyscy pracownicy Procedura 
postępowania w razie 
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szkoły zobowiązany przystąpić do realizacji 
procedury;
- prowadzenie „Rejestru wypadków”. Dyrektor 

zaistniałego wypadku

8.
Dewastacje obiektu 
i niszczenie mienia 
szkoły

- zgłoszenie dyrektorowi informacji 
o dewastacji lub zniszczeniu mienia 
szkolnego;
- podjęcie próby ustalenia sprawców;
- wystąpienie do rodziców sprawcy 
dewastacji lub zniszczenia mienia 
z wnioskiem o naprawienie szkody lub 
poniesienie kosztów naprawienia szkody 
lub zniszczonego mienia;
- zgłoszenie policji zaistniałej dewastacji 
lub zniszczenia mienia szkoły przez osoby 
nieustalone lub niebędące uczniami szkoły.

Wszyscy pracownicy

Dyrektor 

Dyrektor 

Statut
Zasady postępowania 
dla nauczycieli w 
przypadku naruszania 
przez uczniów 
dyscypliny szkolnej

9. Znaczne zakłócanie 
toku lekcji

- zrealizowanie procedury. Nauczyciele Procedura 
powiadamiania o 
zakłóceniu toku lekcji

10.
Naruszenie 
godności 
pracownika przez 
ucznia

- zrealizowanie procedury. Wszyscy pracownicy Procedura 
postępowania w 
przypadku 
stwierdzenia 
naruszenia godności 
nauczyciela lub innego
pracownika szkoły 
przez ucznia

Zachowanie ucznia 
wskazujące  na 

- zrealizowanie procedury. Wszyscy pracownicy Procedura 
postępowania z 
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11. znajdowanie się pod
wpływem substancji
psychoaktywnej

uczniem, którego 
zachowanie wskazuje 
na znajdowanie się pod
wpływem substancji 
psychoaktywnej

12.

Posiadanie przez 
ucznia substancji, 
materiałów lub 
przedmiotów 
mogących zagrażać 
bezpieczeństwu

- zrealizowanie procedury. Wszyscy pracownicy Procedura 
postępowania w 
przypadku posiadania 
przez ucznia 
substancji, materiałów 
lub przedmiotów 
mogących zagrażać 
bezpieczeństwu

13.

Korzystanie przez 
uczniów z telefonów
komórkowych 
lub innych urządzeń
elektronicznych

- zrealizowanie procedury. Nauczyciele Statut
Procedury 
postępowania, gdy 
uczeń korzysta z 
telefonu komórkowego
i innych urządzeń 
elektronicznych na 
terenie szkoły

14.

Próby kontaktu 
z dziećmi przez 
rodziców wbrew 
postanowieniom 
sądowym

- zrealizowanie procedury;
- natychmiastowe zgłoszenie problemu 
dyrekcji szkoły lub pedagogowi;
- poinformowanie telefoniczne o zaistniałej
sytuacji rodzica sprawującego opiekę nad 
dzieckiem.

Wszyscy pracownicy Procedura „Władza 
rodzicielska”
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IV ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Lp. Zagadnienie Zadania Odpowiedzialni Dokument źródłowy

1.
Monitorowanie 
stanu technicznego 
obiektu i urządzeń

- sprawdzanie stanu technicznego obiektu 
i urządzeń po wakacjach;
- wykonywanie napraw bieżących 
niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia;
- zgłaszanie wszelkich usterek 
kierownikowi gospodarczemu.

Kierownik 
gospodarczy

2.
Monitorowanie 
stanu technicznego 
miejsc prowadzenia 
zajęć z uczniami

- sprawdzanie miejsc prowadzenia zajęć 
z uczniami bezpośrednio przed 
rozpoczęciem zajęć;
- sprawdzanie miejsc prowadzenia zajęć z 
uczniami po zakończeniu zajęć w danym 
dniu;
- zgłaszanie wszelkich usterek 
kierownikowi gospodarczemu.

Nauczyciele

Obsługa 

Wszyscy pracownicy 

3.
Monitorowanie 
obiektu w ramach 
systemu wizyjnego

- respektowanie procedury obsługi 
i korzystania z monitoringu wizyjnego;
- sprawdzanie stanu technicznego systemu 
monitoringu;
- obsługiwanie „Centrum monitoringu” 
przez upoważnione osoby.

Wszyscy pracownicy

Serwisant

Wyznaczeni 
pracownicy

System monitoringu

Zapis i odtwarzanie - działania zgodne z procedurą obsługi i Wszyscy pracownicy Procedura
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4. obrazów 
monitoringu

korzystania z monitoringu wizyjnego.

5.
Bezpieczeństwo 
korzystania 
z Internetu

- zainstalowanie programu „Opiekun 
ucznia”;
- odnawianie subskrypcji.

Lansoft Prezentacja „Stop! 
Przestępstwo”
Program „Opiekun 
ucznia”

6. Ewakuacji - zgodnie z właściwymi przepisami i 
procedurami ewakuacyjnymi.

Wszyscy pracownicy Instrukcja 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego

7. Sprzęt gaśniczy - zgodnie z instrukcją i właściwymi 
przepisami.

Wszyscy pracownicy Instrukcja 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego

WYKAZ DOKUMENTÓW I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA:

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64 – 920 Piła ul. Roosevelta 12;

2. Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich 64 – 920 Piła ul. Roosevelta 12; 

3. Program Wychowawczy „Ku Wartościom”;

- Umowa;

- Karta samooceny;

- pożądane cechy absolwenta;

4. Program z zakresu edukacji prozdrowotnej, przeciwdziałania przemocy i profilaktyki uzależnień dla klas I – VI;
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5. Punktowy System Oceniania Zachowania;

6. Regulamin wyjść uczniów poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych lub dni wolnych;

7. Procedury dotyczące organizacji wycieczek;

8. Regulaminy pomieszczeń i obiektów:

- regulamin sali lekcyjnej;

- regulamin świetlicy szkolnej;

- regulamin stołówki;

- regulamin biblioteki szkolnej;

- zasady korzystania z czytelni;

- regulamin pracowni komputerowej;

- regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej;

- regulamin korzystania z sali gimnastycznej;

- regulamin korzystania z obiektów sportowych;

- regulamin korzystania z placu zabaw;

9. Zasady postępowania w przypadku uczniów niespełniających obowiązku szkolnego;

10.Zasady postępowania dla nauczycieli w przypadku naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej;
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11.Procedury udzielania uczniom kar statutowych;

12. Procedura „Niebieska Karta”;

13. Instrukcja postępowania dla nauczycieli odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej;

14. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego;

15. Regulamin dyżurów nauczycieli;

16. Zasady spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów;

17. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły
przez ucznia;

18. Procedury postępowania w razie zaistniałego wypadku;

19. Procedura postępowania z uczniem, którego zachowanie wskazuje  na znajdowanie się  pod wpływem substancji
psychoaktywnej;

20. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia substancji, materiałów lub przedmiotów mogących
zagrażać bezpieczeństwu;

21. Procedury powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji;

22. Procedury postępowania, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły;

23. Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw;

24. Oświadczenie o sposobie powrotu ucznia klas I – III ze szkoły do domu;
18



25. Informacja o rodzinach i sytuacji materialnej uczniów;

26. Obszary pracy szkoły do badań z określeniem cezury czasowej – badania wieloletnie;

27. Wykaz instytucji „Kto może pomóc?”;

28. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
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