
 
 
 
 

REGULAMIN BHP  
(PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA) 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W HRUBIESZOWIE 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003r) z późniejszymi zmianami, zarządza się obowiązkowe pełnienie 
dyżurów nauczycielskich 
 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, 

bezpieczne i higieniczne warunki 
2. Pomieszczenia szkoły, w szczególności gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 
            udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 
      3.   Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają  

      przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
4. Pracownicy szkoły są zaznajomieni z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcjami  
     dotyczącymi bezpiecznego korzystania z podstawowych urządzeń 
5.  Szkoła posiada plan ewakuacji szkoły, który umieszcza się w widocznym miejscu w szkole,  

           w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp 
     6.  Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały 
      7.  Teren szkoły ogradza się 
      8.  Na terenie szkoły jest zamontowany monitoring wizyjny 
      9.  Za bezpieczeństwo ucznia na terenie szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły 
 
 
      

Rozdział 2 
Zakres obowiązków członków społeczności szkolnej w zakresie zapewnienia  

Bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole 
 
 

§ 2 
Dyrektor szkoły: 

1. Nadzoruje organizację bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pracy, wychowania i 
opieki 

2. Dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przynajmniej raz w ciągu roku. Z ustaleń 
kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu 
dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu 

3. Jeżeli specyfika programu nauczania pozwala, w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 



szkoły uwzględnia się: potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach 
tygodnia, potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu, zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki  

4. Ustala harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych po uwzględnieniu 
potrzeb szkoły 

5. Podejmuje, za zgodą organu prowadzącego decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych na czas oznaczony: 

a) jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury co najmniej 18°C w pomieszczeniach, w których 
odbywają się zajęcia 

b) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa 

c) jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów 
6. Organizuje prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły pod 

nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach 
7. Dba o właściwe oświetlenie, drożność przejść, właściwe działanie instalacji odprowadzania 

ścieków i wody deszczowej, odpowiednie zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i 
innych zagłębień, sprawność instalacji grzewczej, pełną sprawność i czystość urządzeń 
higieniczno-sanitarnych, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem 
do pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym, w razie opadów 
śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem 

8. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem 
            się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie 

9. Dokonuje zakupów atestowanego/certyfikowanego wyposażenia szkolnego z zachowaniem zasad 
ergonomii 

 
§ 3 

 
Nauczyciel: 

1. Zapewnia odpowiednia opiekę uczniom w trakcie zajęć przez siebie prowadzonych 
a) podejmuje decyzję o zmianie miejsca prowadzenia zajęć lub o ich przerwaniu i wyprowadzeniu 

uczniów w sytuacji, gdy miejsce w którym mają odbywać się zajęcia lub jego wyposażenie 
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora 

b) dba o wietrzenie pomieszczenia w którym prowadzi zajęcia w trakcie przerw międzylekcyjnych, a 
w razie potrzeby w trakcie trwania zajęć 

c) niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć bez nadzoru nauczyciela. Jeśli nauczyciel musi wyjść, 
powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od 
odpowiedzialności za uczniów, 

d) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, odnotowuje obecności 
potwierdzając stan podpisem 

2. Zapewnia uczniom opiekę w trakcie przerw, uwzględniając zasady zawarte w „Regulaminie 
dyżurów nauczycieli” (zał. 1) 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 
zajęć edukacyjnych oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych 

4. Na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 
trakcie zajęć 

a) wychowawca zaznajamia uczniów z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 
szkole w tym z zasadami zachowania w trakcie przerw międzylekcyjnych i zasadami uzyskiwania 
zgody na opuszczenie szkoły, regulaminem bhp i regulaminem wycieczek szkolnych 

b) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia: dba o przestrzeganie 
zasad BHP, opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i 
każdorazowo na początku  

c) nauczyciele wychowania fizycznego zapoznają uczniów z zasadami zachowania podczas zajęć w 
salach gimnastycznych i na boiskach  

5. Każdy nauczyciel organizujący lekcje w terenie zgłasza swoje wyjście dyrektorowi szkoły 



a) zasady opieki nad grupami uczniów zawiera Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej 
wycieczki autokarowej  (zał.2), oraz obowiązki nauczyciela obowiązujące podczas wycieczki 
szkolnej znajdujące się w §7 

b) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty wycieczki” wraz z 
harmonogramem (zał. 3) 

6. W przypadku organizacji pracy uczniów na rzecz szkoły i środowiska zapewnia odpowiednie 
      urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz nadzoruje pracę uczniów 
7.  W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan jego na to pozwala) należy go skierować  
      w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej 
8.  W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego 
a)   każdy nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia wykonuje następujące czynności: udziela  
      pomocy medycznej, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, zawiadamia dyrektora szkoły  
      i rodziców 
c) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin 
d) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskotek, itp.) nauczyciel sam decyduje o 

postępowaniu, w trudniejszych przypadkach wzywa Pogotowie Ratunkowe, zawiadamia 
dyrektora i rodziców 

e) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje 
kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

      9.   Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcję bezpieczeństwa 
            pożarowego w szkole. Wychowawca  dba by uczniowie zostali zapoznani z: 
            - zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 
           - sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
           - z planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
           - zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami 
 
Najczęstsze przyczyny wypadków uczniowskich: 
 
1. Nie zwracanie uwagi na bezpieczeństwo innych, 
2. Bieganie zamiast chodzenia, 
3. Żywiołowe zachowanie, 
4. Nieprzestrzeganie zasady prawostronnego ruchu, 
5. Zamyślenie, 
6. Pośpiech, 
7. Brak skutecznego nadzoru nad uczniami, 
8. Śliskie nawierzchnie, 
9. Nierówne podłogi, 
10. Niestabilnie zamocowany sprzęt sportowy, 
11. Niezabezpieczone przewody, 
Zaleca się przeprowadzanie na lekcjach wychowawczych lub innych zajęciach pogadanek, rozmów na 
temat zasad bezpiecznego zachowania się w szkole – jest to jedna z metod zapobiegania wypadkom 

 
 

§ 4 
 

Uczeń: 
1. Przestrzega zaleceń znajdujących się w zał. 4 „Zasady BHP dla uczniów ZS nr 3..”  
2. Przestrzega „Regulaminu wycieczki – regulamin zachowania się uczniów” (zał. 5) 
 

 
 
 
 



Rozdział 3 
 

Szczególne zasady BHP w szkole 
 

§ 5 
 
Substancje i preparaty chemiczne 
 
Należy je umieścić w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi: 
 
1. Nazwę substancji lub preparatu, 
2. Informację o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. 
 
Należy je przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, specjalnie przystosowanych do tego celu. 
Osoba prowadząca zajęcia z użyciem takich preparatów powinna zostać zaopatrzona w karty 
charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole. 

 
 
 

§ 6 
 

Zasady bhp obowiązujące podczas zajęć 
 z wychowanie fizycznego, sportowych i turystyki 

 
 

1. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia 
2. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć 
    sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel 
3. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek 
4. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia sprzętu 
    należy zgłosić do prowadzącego zajęcia 
5. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek dla dalszego z nich korzystania 
6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje ustalony strój gimnastyczny 
7. Ćwiczący zachowują porządek w szatni, pozostawiając odzież i obuwie w wyznaczonych miejscach 
8. W czasie zajęć sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki  
    osób do tego upoważnionych. 
9. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 osób 
10. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej  
      i  wydolności ćwiczących. 
11. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z  
      wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów). 
12. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 
      ćwiczących. 
13. Nauczyciel asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach 
14. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie 
      dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 
15. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami. 
16. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier 
      i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń  
      i sprzętu sportowego 
17. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania  
      ćwiczeń. 
18. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych. 



18. Kajaki  z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy. 
19. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz 
      posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 
20. Niedopuszczalne jest używanie kajaków podczas silnych wiatrów. 
21. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, którego użycie  
      może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia. 
 

§ 7 
 

Obowiązki nauczyciela podczas wycieczki szkolnej 
 
Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren szkoły odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo 
powierzonych mu uczniów, są oni pod jego stałym nadzorem.  
Nauczyciel zobowiązany jest: 
1. Opracować program wycieczki pobytu i przedłożyć je dyrektorowi celem uzyskania akceptacji. 
2. Uzyskać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych), na udział uczniów małoletnich w   
    wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach 
    poza terenem miejscowości w której znajduje się szkoła (zał.6) 
3. Jeśli u ucznia wystąpią przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego uczestnictwo  
    w wycieczce – zostaje z niej zwolniony 
4. Przestrzegać warunków opieki nad uczniami: 
a) stale sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 
    zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 
b) pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
    uczniów, 
c) nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki.  
5. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. 
6. Nauczyciel może wyrazić zgodę na kąpiel jedynie w kąpieliskach strzeżonych, pod stałą obserwacją  
    i   nadzorem nauczyciela i ratownika, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, 
7. Podczas wycieczki rowerowej grupa nie może przekroczyć 15 osób (razem z opiekunem), każdy 
    uczestnik musi legitymować się kartą rowerową, 
8. Opiekun grupy zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie 
    zasad przeciwpożarowych, 
9. Bezwzględnie należy odwołać wyjście w teren podczas burzy, mrozu, śnieżycy, gołoledzi i podobnych 
    niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 
10. Zabronione jest korzystanie przez uczniów ze ślizgawek na zamarzniętych rzekach, jeziorach  
     i stawach. 
11. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 
     i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, 
     zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu 
12. W chwili wypadku to nauczyciel koordynuje przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną   
     odpowiedzialność za podjęte działania,  
Nauczyciel dba by: 
 - w miejscowości usytuowania szkoły grupa wycieczkowa nie przekraczała 30 uczniów na jednego 
   opiekuna, 
 - kiedy zmienia się pobyt poza miejscowość gdzie znajduje się szkoła 15 uczniów na jednego opiekuna, 
 - podczas turystyki kwalifikowanej (góry, woda) 10 uczniów na jednego opiekuna, 
 - jeśli wycieczka udaje się w rejony powyżej 1000 m n.p.m. oraz w Parkach Narodowych musi być ona 
   prowadzona przez przewodnika z odpowiednimi kwalifikacjami 
 
 
 

 
 



 
§ 8 

 
Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego 

 
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zainstalowano 
     monitoring wizyjny 
2. Obraz monitoringu wyświetlany jest na monitorze umieszczonym w gabinecie dyrektora szkoły 
3. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres 5 dni 
4. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona wyrywkowo kontroluje zapisy monitoringu 
5. Osoba, która uzyskała informację o zagrożeniu bezpieczeństwa, aktach wandalizmu lub innych 
    mających znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny osób przebywających na terenie szkoły zawiadamia  
   o zdarzeniu dyrektora szkoły 
6. Dyrektor: 
a) analizuje zapisy monitoringu w celu ustalenia czasu zdarzenia i prawdopodobnych jego uczestnikach 
b) gdy uczestnikami zdarzenia są uczniowie przekazuje ich wychowawcom informację o zaistniałej  
    sytuacji i zobowiązuje ich do podjęcia czynności wyjaśniających 
c) gdy uczestnikami zdarzenia są pracownicy szkoły podejmuje działania samodzielnie 
d) w razie konieczności podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 1                                       Regulamin dyżurów nauczycieli 
w Zespole szkół nr 3 im Tadeusza Kościuszki  

w Hrubieszowie 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Nauczyciel w ramach obowiązków służbowych zobowiązuje się do pełnienia dyżurów w czasie 

przerw lekcyjnych wg ustalono harmonogramu 
2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego 

zmianie 
3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora i 

wicedyrektora szkoły 
4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela 
5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: bibliotekarzy, pedagoga, opiekuna 

sklepiku uczniowskiego, kobiet w ciąży (powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej 
zaświadczeniem lekarskim) 

6. Miejscem dyżuru są: korytarze (górny i dolny ora przy szatniach), sanitariaty, szatnie, klatki 
schodowe, boiska 

7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia 
8. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.45, a kończy po zakończeniu 

nauki w danym dniu ( zmiana 1 - 7.45-10.45, zmiana 2 - 11.30 – 14.30) 
9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżury. 

Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to wicedyrektor szkoły wyznacza innego 
nauczyciela do pełnienia dyżuru 

10. W przypadku konieczności wcześniejszego zejścia z dyżuru nauczyciel dyżurujący organizuje we 
własnym zakresie zastępstwo lub zgłasza ten fakt do dyrektora lub wicedyrektora 

 
 
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 
1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem dyżurów 

nauczycielskich oraz ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi. 
2. Nauczyciel aktywnie pełni dyżur (nie zajmuje się sprawami postronnymi, nie siedzi w jednym 

miejscu) 
3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje 

ich wykonanie, a w szczególności: 
a) zakaz biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz 

zakamarkach, siadania na poręczach schodów, parapetach okiennych, otwierania dużych skrzydeł 
okien 

b) reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm (agresywne postawy 
wobec kolegów, palenie papierosów na terenie szkoły szczególnie w toaletach) 

c) zwraca uwagę na przestrzeganie ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkoły i sal lekcyjnych 
d) dba, by uczniowie nie śmiecili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych, nie 

niszczyli roślin  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 2  
Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekunów szkolnej wycieczki autokarowej 

 

I. Czynności przed rozpoczęciem podróży 

1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających, według listy.  
2. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym uprawniające do 
    przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej). 
3. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji 
    (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki. 
4. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na 
    uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach 
5. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa 
6. Zabrać do autokaru pojemnik z woda, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe  
    do utrzymania czystości. 
7. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy ( międzynarodowy nr telefonu  
    ratunkowego - 112 ). 
8. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję 
   ( tel. 997 )  
 

II Czynności w trakcie podróży 
 

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki: palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych 
    używek, przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, blokowania zamków,  
    otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży, wyrzucania jakichkolwiek  
    przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.  
2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw 
.  „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru. 
3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki: 
     wchodzenia na jezdnię, przechodzenia na drugą stronę jezdni, dopilnować, aby podczas wsiadania  
    i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne.  
4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność. 

III Czynności po zakończeniu podróży 
 
1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych 
    niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa. 
2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład  
   i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.  
 

IV Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku, lub innych zagrożeń 
 
1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki 
     w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przed lekarskiej. 
3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru  
     telefonu komórkowego - 112. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. 3   ..................................................... 

                      / pieczęć placówki / 

 

KARTA WYCIECZKI/IMPREZY 
 
 
Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy .......................................................................................   

.................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Trasa wycieczki/imprezy  ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Termin  ................................ Ilość dni ..............  Klasa/grupa ............................................................... 

Liczba uczestników:  ........................................................................................................................................... 

Kierownik wycieczki (imię i nazwisko) ........................................................................................................ 

Liczba opiekunów wycieczki:  ......................................................................................................................... 

Środek lokomocji: ................................................................................................................................................ 

 

 

Oświadczenie 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece młodzieży na 

czas trwania wycieczki (imprezy) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Opiekunowie wycieczki/imprezy                            Kierownik wycieczki: imię i nazwisko 

       (podpisy)                                                                                                          (podpis) 

……………………………………………………..                          ……………………………………….                                                     

....................................................................................                 

................................................................................. 

................................................................................... 

 

 

 

 



Harmonogram wycieczki/imprezy 

 

Data i godz. 

wyjazdu 

Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego 

i żywieniowego 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszyscy uczestnicy wycieczki są objęci zbiorowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych 

wypadków dzieci i młodzieży w  

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Polisa nr ...................................................... , z dnia ......................................................roku.   

Adnotacja organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                Zatwierdzam: 

                              

                                                                                                                                   .........................................................   

                                                                        Pieczęć i podpis dyrektora placówki  

 
 
 
 
 
 
 



Zał. 4                                    ZASADY BHP 
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  

IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W HRUBIESZOWIE 

 
Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego 

ucznia w szkole 
 

1. Zabrania się na terenie szkoły: 
a) palenia papierosów i spożywania alkoholu 
b) używania i sprzedaży narkotyków i dopalaczy 
c) biegania po korytarzach, zjeżdżania po poręczach schodów 
d) siadania na parapetach okiennych i wychylania się 
e) śmiecenia na terenie szkoły i w jej otoczeniu 
f) niszczenia mienia szkoły – pisania po ławkach, krzesłach, ścianach 
g) przynoszenia do szkoły przedmiotów i materiałów niebezpiecznych i szkodliwych 
h) używania w czasie zajęć lekcyjnych aparatów komórkowych oraz innych urządzeń 

odtwarzających 
Uczeń: 

2. Przestrzega zaleceń nauczycieli dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w 
szkole, zarówno w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jak i przerw 
międzylekcyjnych 

a) odzież zewnętrzną oraz obuwie ( w okresie zimowym) pozostawia w szatni 
b) przestrzega obowiązujących zasad uzyskiwania zgody na opuszczenie budynku szkoły w trakcie 

zajęć lekcyjnych 
c) wchodzi do sali lekcyjnej  i zajmuje swoje miejsce za zgodą i wiedzą nauczyciela 
d) przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych 
e) informuje nauczyciela o ewentualnych zagrożeniach, jeśli takie zauważył w sali lekcyjnej lub 

innych pomieszczeniach szkolnych (np. wyrwane gniazda wtykowe) 
f) podczas zajęć nie opuszcza sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela 
g) jeśli chce skorzystać z toalety, zgłasza ten zamiar nauczycielowi i za jego zgodą może opuścić 

salę lekcyjną (jednocześnie może być zwolniona do toalety tylko jedna osoba z klasy) 
h) w przepadku złego samopoczucia na zajęciach lekcyjnych uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi 

(wychowawcy, zastępcy dyrektora) 
i) bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w 

salach lekcyjnych, otwierać szafek, szuflad 
j) dba o wygląd sali, w której przebywa, po zakończeniu zajęć pozostawia swoje miejsce w 

czystości, rozlicza się z powierzonych mu pomocy naukowych 
k) przestrzega Statutu Szkoły oraz ustalonych regulaminów i instrukcji pracowni, hali 

gimnastycznej, boisk szkolnych, regulaminu wycieczek szkolnych. 
3. Przedstawiciel klasy ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły lub jego zastępcę w sytuacji 

gdy: nauczyciel nie przyszedł na lekcję, gdy z powodu niedyspozycji zdrowotnej nie może 
prowadzić zajęć, gdy nauczyciel potrzebuje wsparcia w podejmowaniu działań interwencyjnych 

4. Jako świadek, uczestnik wypadku zawiadamia o zdarzeniu nauczyciela lub pracownika 
szkoły i stosuje się do jego zaleceń 

5. W przypadku ewakuacji szkoły bezwzględnie wykonuje polecenia pracowników szkoły lub 
osób dowodzących akcją 

TELEFONY ALARMOWE 
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 

998 – STRAŻ POŻARNA 
997 – POLICJA 

112 – NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO  
 



Zał. 5                                      
Regulamin wycieczek szkolnych 

dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie 

 

1) Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, 

opiekunów lub przewodników, 

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

2) Uczestnicy wycieczki: 

a)  przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,  

b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,  

c) bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

środków odurzających,  

d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt, 

e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają, 

f) przestrzegają godzin ciszy nocnej,  

g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

3) Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte 

konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w ZS nr 3 

4) W przypadku naruszenia  przez ucznia punktu  2c będą zawiadomieni 

jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.  

5) W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003 r. Nr 

6, poz. 69 ze zm.) oraz rozporządzenia MENiS  z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 

135, poz. 1516).  

7) Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności 

(kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem). 

8) Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje w każdym roku szkolnym 

Z regulaminem wycieczek powinni być zapoznani rodzice/opiekunowie podczas zebrań 

z wychowawcą 

 



Załącznik nr 1 

                                  Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom 

kierownika wycieczki i opiekunów.  

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub 

kamizelki. 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik 

wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których 

należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym 

z opiekunów.  

4. Małe grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym poboczem 

drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę 

na poruszające się po drodze pojazdy.  

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.  

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, idą 

zwartą grupą. 

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy 

dla pieszych). 

 

Załącznik nr 2 

Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji 

Jazda autokarem 

1. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc 

przez uczestników wycieczki.  

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności. 

3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru. 

4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.  

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z 

nich podczas jazdy. 

6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia 

młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.  

7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek. 

8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z uczestników nie 

pozostał w autokarze. 

9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.  

 



Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem 

1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem 

z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki 

wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.  

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.  

3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.  

4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy 

zachować ład i porządek. 

5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie. 

6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał. 

7. Po podziale uczestników wycieczki na grupy kierownik wycieczki sprawdza listę 

obecności. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 6    

OŚWIADCZENIE 

    ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

      (imię i nazwisko rodziców/opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………….. 

w wycieczce (imprezie) ………………………………….. w dniach………………………….. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją lub zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, 

przez kierownika lub opiekuna w czasie wycieczki (imprezy). Jednocześnie w sytuacjach zagrażających 

życiu lub bezpieczeństwu mojego dziecka, lub w sytuacjach rażącego naruszenia przez niego zasad BHP 

proszę o kontakt pod numer tel. 

………………………....………………………………………………………………………… 

Ponadto pokryję również ewentualne straty materialne spowodowane przez moje dziecko. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce 

(imprezie), której program i regulamin jest mi znany. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki 

i rozwiązaniem wycieczki a domem 

 

 

 

 

 

 

………..……………., dnia ………………   ………………………………… 

(miejscowość)   (data)      (podpis rodzica/opiekuna) 

--------------------------- 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


