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Procedury obowiązujące na 
terenie szkoły: 

 
1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

WYPADKU UCZNIA 
2. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ 

POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

3. ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI NAGŁEGO 

ZDARZENIA W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH LUB NA PRZERWIE 

MIĘDZYLEKCYJNEJ 

4. PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU POSIADANIA/SPOŻYCIA 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PRZEZ 

UCZNIÓW 

5. TELEFONY ALARMOWE 

6. REGULAMINY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I HALI SPORTOWEJ 

 

Procedury obowiązujące 

poza szkołą: 

 
1.  

1. REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

 W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 im. R. Schumana 
 FUNDACJI PRIMUS w WARSZAWIE 

 
 

I. Podstawa prawna 

 
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwai higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 
z późniejszymi zmianami). 
 
II. Definicja 

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły: 
- na terenie Szkoły; 

- poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, 
„zielona szkoła”). 

 
III. Cele procedury 

 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących 
poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

 
IV. Zakres 

 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia 
wypadku ucznia. 

 
V. Osoby odpowiedzialne 

 

Nauczyciele 
Dyrektor 

Pracownicy niepedagogiczni 
 
VI. Opis działań 

 
1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

 
a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 
sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury), 

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 
zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.  
 

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi 
uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 
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2. O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego 
przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. 

Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i 
godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 
 

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o 
zdarzeniu ustala z nim: 
 

a) potrzebę wezwania pogotowia, 
b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia 
 
Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w 

dzienniku zajęć. 

 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 
objawy) nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 
 

5. O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ 
prowadzący i współpracującego ze Szkołą pracownika służby bhp. 

 
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia 
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

 
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 
 
8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza 
je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

 
9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 
terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. 
 

10. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 
 
a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp, 
b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład 

zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie 
bhp, 
c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, 
d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w 

składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły 
wyznacza dyrektor, 
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e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową; 
- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 

wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania 
- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli 
świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub 

pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w 
obecności ucznia – świadka i jego rodziców 

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w 
pkt 8) 
- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek 
- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju 

wypadku 
-  sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do 
procedury 

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły 
f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, 
może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym, 
g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o 

przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, (wzór 
oświadczenia stanowi zał. nr 3 do procedury), 

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 
powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego 
ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole 

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, 
którzy potwierdzają to podpisem w protokole, 

- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza 
się na ich wniosek, 
- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole, 

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 
doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 

informowani przy odbieraniu protokołu), 
- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 
przewodniczącemu zespołu, 

- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

 niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia 

stanu faktycznego 

 sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym 

- zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący NG 9 
- po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może: 

 zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych 

 powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego 
 

11. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w 
rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
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12. Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 
 
VII. Techniki i narzędzia monitorowania 

 
1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod 

względem bhp). 
 

2. Analiza dokumentacji (Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe). 
 
VIII. Sposoby gromadzenia danych 

 
„Rejestr wypadków” 

Dokumentacja powypadkowa  
Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do 
kontroli. 

 
IX. Ewaluacja 

 
Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w 
odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury. 

 
X. Sposób prezentacji wyników 

 
Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas 
analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej – dyrektor szkoły. 

 
 

Procedura przyjęta do realizacji w NG 9 przez Radę Pedagogiczną dn. 05.03.2014 r. 
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Zał. Nr 1 do Procedury postępowania 

w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 
 

 
 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY  

POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

 

 
 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (np. 162 Kodeksu karnego). 
 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan 
poszkodowanego. 

 

 
3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

 

 

4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, 
zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, 
kto potrafi jej udzielić. 

 

 

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne 
osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

 

 
6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy 

prawidłowo zaopatrzyć. 

 

 
7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, 
krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza 

(pogotowie ratunkowe). 

 

 
8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego 

oddychania. 

 

 

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 
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10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w 
postaci płynnej ani stałej (tabletki). 

 

 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez 
koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

 

 
12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA 

W SYTUACJI NAGŁEGO ZDARZENIA W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH LUB NA 
PRZERWIE MIĘDZYLEKCYJNEJ: 

 

1. Dokonaj oceny sytuacji: 
- co się wydarzyło, jak do tego doszło; 

- czy istnieje zagrożenie zdrowia/życia poszkodowanych;  
- czy jest w pobliżu ktoś, kto może ci pomóc. 
 2. Spróbuj wezwać kogoś do pomocy: 

 - wołaj o pomoc; 
  - wezwij pomoc telefonicznie . 
 3. Jeśli sytuacja tego wymaga: 

  - podejmij działania, które zatamują krwawienie lub zabezpieczą urazy 
mechaniczne; 

  -zajmij się najpierw tym poszkodowanym, którego stan wskazuje na utratę 
przytomności ( brak kontaktu słownego, brak oddechu, brak pulsu). 
 4. W żadnym wypadku nie wolno: 

  - pozostawiać samemu sobie ucznia, który uległ wypadkowi;  
   -odsyłać poszkodowanego samego do gabinetu pomocy medycznej;  

   - pozostawiać klasy/ grupy bez opieki osoby dorosłej. 
   5.Jeśli sytuacja wymaga odprowadzenia poszkodowanego ucznia do 
gabinetu opieki medycznej,  

   -wezwij dorosłego, który go odprowadzi lub zaopiekuje się klasą/grupą. 
   6.Niezwłocznie zawiadom o zdarzeniu dyrektora i rodzica/opiekuna ucznia. 
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WZYWANIE: 

 POGOTOWIE RATUNKOWE :          999  
 NR ALARMOWY Z TEL.KOMÓRKOWEGO :    112 

 POGOTOWIE RATUNKOWE URSYNÓW: (22) 644-11-22 
 POLICJA:  997,  601-69-78,  603-19-78 
  STRAŻ POŻARNA: 998, (22) 844-00-71 

  DYREKTOR NG :  697 970 236 
  DYREKTOR NSP :  697 970 231 

 
 
 

 
 

 
PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU POSIADANIA/SPOŻYCIA 

ALKOHOLU 

LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PRZEZ UCZNIÓW 
 

§ 1 

Procedury opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności  

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226) oraz Statutu Niepublicznego Gimnazjum nr 9 

im. R. Schumana Fundacji Primus. 
 

§ 2 

Pracownik pedagogiczny o podejrzeniu, iż uczeń jest pod wpływem działania 
alkoholu, środków odurzających, zawiadamia swojego bezpośredniego 

przełożonego. 
 

§ 3 

Po wniosku nauczyciela i potwierdzeniu go przez przełożonego następuje badanie 
na obecność alkoholu, środków odurzających w organizmie ucznia przez pedagoga, 

psychologa, pielęgniarkę lub dyrektora szkoły. 
 

§ 4 

O możliwości zastosowania testu na obecność alkoholu lub innych środków 
odurzających w organizmie, zasadach jego wykonania (czynnościach i wskazaniach) 

i jego konsekwencjach uczeń jest informowany przez wykonującego badanie przed 
użyciem testera. 
 

§ 5 

1. Testy wykonuje się w placówce. 

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania poza szkołą np. w szpitalu, 
jednostce policji. 
 

§ 6 

1. O możliwości wykonania testów na obecność alkoholu i środków odurzających w 

organizmie informowani są rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków w chwili 
podjęcia decyzji o wykonaniu testu. 
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2. Na badanie wyrażają oni swoją zgodę, jest ona równoznaczna z wglądem osoby 

upoważnionej do wyniku testu. 
3. Test wykonywany jest w gabinecie pielęgniarskim szkoły, osobą przeprowadzającą 

test jest pielęgniarka szkolna, a osobami nadzorującymi mogą być: dyrektor szkoły, 
szkolny pedagog, psycholog, wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.  
 

§ 7 

1. O wykonaniu i wyniku testu zawiadamia się rodziców (opiekunów prawnych). 

2.Dane z testów będą przechowywane w zamkniętej szafie w gabinecie 
pielęgniarskim, do zakończenia nauki w naszym gimnazjum. Po tym czasie zostaną 
one zniszczone. 

3. W przypadku wyniku dodatniego, próbka moczu będzie przechowywana w 
specjalnych, zabezpieczonych warunkach, przez 3 doby. Po tym czasie będzie 

utylizowana. 
§ 8 

1. Z wykonania testu sporządza się protokół, w którym zawarte są: 

1) data przeprowadzenia testu, 
2) przyczyny przeprowadzenia testu, 

3) procedury obowiązujące podczas przeprowadzania testu, wyrażenie, bądź nie, 
zgody przez ucznia na badanie, 
4) opis zachowania ucznia podczas przeprowadzania testu, 

5) wynik testu, 
6) dane personalne pracowników obecnych przy wykonaniu testu, 

7) informacja dotycząca zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wykonanie 
testu, 
8) dane osób i instytucji powiadamianych o wykonaniu testu i jego wyniku. 

2. Protokoły będą przechowywane w zabezpieczonym miejscu, w gabinecie 
pedagoga szkolnego przez cały okres nauki ucznia w naszym gimnazjum, po czym 

niszczone. Wgląd do tych protokołów mają rodzice i osoby wymienione w § 7. 
 

§ 9 

1. Kolejne działania, podjęte przez szkołę, regulują zapisy Statutu szkolnego. 
2.Procedury przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2011 

roku. 
3. Stosowanie procedur obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku. 
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Formularz protokołu 
 

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA TESTU DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW / 

ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU 
 

1. W dniu ________________ o godzinie _______ na podstawie decyzji  

____________________________________ zastosowano względem 
              (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

nieletniego _____________________________________________________ 
                                                         (imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce 

urodzenia) 
Z  klasy ______ wykonanie testu ____________________________________ 
                                                                                                               (rodzaj testu) 

do wykrywania narkotyków w organizmie/alkoholu w wydychanym powietrzu. 
 

2. Symptomy wskazujące na zażycie narkotyku lub innego środka 

halucynogennego 

(opis dokonany przez osobę zgłaszającą zdarzenie). 

   (podpis osoby zgłaszającej   zdarzenie) 
 

3. O możliwości zastosowania testu na obecność narkotyków w organizmie lub 

alkoholu w wydychanym powietrzu, zasadach jego wykonania (czynnościach i  
odczytu) i jego konsekwencjach, nieletni został poinformowany przez 

                                                      (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 
 

4. Nieletni wyraził/nie wyraził zgody na przeprowadzenie testu. Nie wyrażenie zgody 
jest równoznaczne z przyznaniem się do zażycia narkotyku lub innego środka 
(alkoholu). 

                            (podpis nieletniego) 

 
5. Zachowanie nieletniego w trakcie wykonywania testu: 

 
6. Wynik testu był pozytywny/negatywny, wskazując na zażycie (spożycie): 

____________________________________________ ______________ 
         (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby wykonującej test) (podpis 

nieletniego) 
 
6. Dane osobowe osób biorących udział przy wykonywaniu testu: 

a) __________________________________ ____________________ 
                                         (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) (podpis) 

b) __________________________________ ____________________ 
                                            (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) (podpis) 
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7. Na wykonanie powyższego testu posiadamy zgodę rodzica/opiekuna prawnego 

nieletniego z dnia ____________ 200__ roku. 
 

8. O zastosowaniu względem nieletniego testu na wykrycie narkotyku lub innego 
środka halucynogennego (alkoholu w wydychanym powietrzu), zawiadomiono w 
dniu _________ 200__ roku _____________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 

Formularz zawiadomienia 
 

____________________                                        Warszawa dnia _____ 200__ roku 

(podłużna pieczęć placówki) 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu _____________ 200 __ roku o godzinie 
______ wobec nieletniego _____________________________________________ 

                                                                           (Imię i nazwisko, imię ojca, data i 
miejsce urodzenia) 
zastosowano, wykonanie testu _________________________________________ 

                                                                                                              (rodzaj testu) 
do wykrywania narkotyków w organizmie/ alkoholu w wydychanym powietrzu 

z powodu: __________________________________________________________ 
Wynik testu był _______________________ , wskazując na zażycie/spożycie ____ 

Decyzję o wykonaniu powyższego testu podjął _____________________________  
                                                                                                             (imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe) 
 
 

 
 

                  (podpis dyrektora) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

12 
 

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

 

4. Przebywanie w pracowni chemicznej dozwolone jest tylko w obecności 

nauczyciela. 
 

5. Wstęp do pomieszczenia z odczynnikami jest zabroniony. 

 

 

6. Po wejściu do pracowni uczeń powinien zająć swoje stałe miejsce. 

 

 

7. W czasie wykonywania ćwiczeń i pokazów uczeń zobowiązany jest ścisłego 
przestrzegania instrukcji nauczyciela. 

 

 

8. Wszelkie oparzenia, skaleczenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy 
zgłaszać nauczycielowi. 

 

 

9. W pracowni zachowujemy się spokojnie. 
 

 

10. Przed opuszczeniem pracowni należy uporządkować swoje miejsce. 

 

 

11. Zabieranie ze sobą odczynników lub innych pomocy jest zabronione. 

 

 

12. W pracowni chemicznej nie można spożywać żadnych posiłków. 

 
Opracowała  
Agnieszka Łysakowska 

Nauczycielka chemii w NG 9 
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REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ 
 

 
 
 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze 
wyznaczone stanowiska. 

2. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń bez polecenia nauczyciela. 
3. Ćwiczenia należy wykonywać w ciszy i skupieniu. 
4. Przy pracy należy zachować daleko idącą ostrożność (bhp). 

5. Na stole winny się znajdować jedynie te przyrządy, materiały i narzędzia, które są 
niezbędne do wykonywania pracy. 
6. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, 

w jakim znajdowały się przed zajęciami. 

7. Po ćwiczeniach sprzęt należy pozostawić w należytym porządku oraz sprawdzić 

czy kurki od wody i gazu są zamknięte. 
8. Zabieranie ze sobą jakichkolwiek pomocy naukowych jest surowo zabronione. 

9. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i wyposażenia pracowni należy 
zgłosić nauczycielowi. 
10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi. 

 

Opracowała: 

Magdalena Szczygieł 
Nauczycielka fizyki w NG 

 

 
 

 

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ 

 
1. Pracownia techniczna jest pomieszczeniem przeznaczonym do odbywania 

zajęć praktycznych.  

2.Wejście do pracowni i jej opuszczenie może nastąpić wyłącznie za zgodą 

nauczyciela. 

3.Przebywanie w pracowni bez obecności nauczyciela jest zabronione. 

4.Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP 

omówionymi w toku zajęć. 

5.Każde nowe narzędzie może być użyte tylko po uprzednim instruktażu nauczyciela. 

6.Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i 

pod nadzorem nauczyciela. 

7.Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia. 
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8.Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był 

skierowany w stronę ciała ludzkiego. 

9.Nie należy pracować uszkodzonymi narzędziami. 

10. W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do używania odzieży 

ochronnej. 

11. Z chwilą otrzymania urządzenia, używający je uczeń jest za nie odpowiedzialny i 

za świadome zniszczenie lub jego częściowe uszkodzenie ponosi odpowiedzialność. 

12. Wszelkie awarie, uszkodzenia maszyn i urządzeń należy zgłaszać nauczycielowi. 

10. Po zakończeniu zajęć stanowiska pracy i urządzenia należy zostawić w idealnym 

porządku. 

OPRACOWAŁA                                                                                             

Magdalena Sumińska 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA 

 Z SALI GIMNASTYCZNEJ i BOISK SPORTOWYCH 

 

 

1. Sala gimnastyczna i boiska szkolne są miejscem przeznaczonym do 
prowadzenia zajęć kultury fizycznej, SKS -ów, rozgrywek sportowych i różnego 
rodzaju imprez szkolnych. 

2. Przebywanie w sali gimnastycznej ( na boisku ) dozwolone jest tylko w 
obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. 

3. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: 
dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni  i 
administracyjni szkoły. 

4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki 
lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój 

gimnastyczny ma być czysty. 
5. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym 
porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących w sali gimnastycznej szatnia pozostaje 

zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia 
zastępczego . 

6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą 
prowadzącego zajęcia. 
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7. Telefony komórkowe, pieniądze i inne cenne rzeczy należy pozostawić u 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
8. Każdy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek. 

9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa  
się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i 
zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. 

10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić 
prowadzącego zajęcia. 
12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić 

prowadzącemu zajęcia. 
13. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom 

prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z Fundacją. 
14. Najemca niestosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali 
gimnastycznej. 

 
 

Opracowany i wdrożony do stosowania  
przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego w NG 9. 
Warszawa, 31.08.2009 r. 
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Poza szkołą 
 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ. 

 

1. Swoim zachowaniem reprezentuję naszą szkołę, jestem życzliwy                        

i koleżeński. Zachowuję się kulturalnie i stosownie do okoliczności.  

2. Stosuję się do zaleceń, poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 

opiekunów lub przewodników, dlatego nie sprawiam kłopotów i problemów. 

3. Pod żadnym pozorem nie oddalam się od grupy bez pozwolenia 

opiekuna. Jestem punktualny.  

4. Przestrzegam ogólnych zasad bezpieczeństwa, zachowuję ostrożność na 

ulicach  w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Dbam 

o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników.  

5. Pilnuję swoich dokumentów i rzeczy wartościowych.  

6. W miejscach noclegowych przestrzegam wewnętrznych regulaminów. 

W czasie ciszy nocnej przebywam w swoim pokoju.  

7. Zachowuję się stosownie do miejsca pobytu, z należytym respektem 

traktuję obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne.  

8. Informuję opiekuna o niepokojących mnie sprawach, o problemach 

zdrowotnych i dolegliwościach. Obowiązuje mnie rzetelność i prawdomówność w 

podawaniu informacji. 

9.  Aktywnie biorę udział w zajęciach zaproponowanych przez organizatora 

wyjazdu, nauczycieli lub opiekunów. Rzetelnie wykonuję przydzielone mi zadania i 

jak najlepiej wykorzystuję swoje umiejętności i wiedzę. 

10. Przestrzegam zakazu spożywania i posiadania wszelkich używek. 

11. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad 

przepisów bezpieczeństwa będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z 

kryteriami ocen zachowania zawartych w Wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania.  

 

Zapoznałem/am/ się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczki  i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
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Warszawa, dn. …………………………… 

 …………………………………………… 

        Czytelny podpis uczestnika 

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

                                                                                               Czytelny podpis Rodzica 
 

 
 
                          

 
 

 
 
 OŚWIADCZENIE: 

 
ZEZWALAM mojemu synowi/córce ………………………………………………………… 

na samodzielne poruszanie się w wyznaczonym przez opiekunów  czasie wolnym i 
na określonych przez nich zasadach w czasie wycieczki szkolnej 
do……………………. 

 
 

                               ……………………………………. 
                                        Czytelny podpis Rodzica 
 

 
Warszawa, dn. ……………….         

 


