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I. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zewnętrznych  

Zagrożenia zewnętrzne: 
-  podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, 
- podejrzenie otrzymania przesyłki niebezpiecznej, 
- włamanie do szkoły, 
- wtargnięcie do szkoły osoby agresywnej, posiadającej broń i/lub niebezpieczne narzędzie, 
- wtargnięcie terrorysty do szkoły, 
- zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, 
- zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu, 
- zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub biologicznymi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną, 
- zagrożenie katastrofą żywiołową. 
 
W przypadku wymienionych zagrożeń w szkole ogłaszany jest alarm i przeprowadzana jest  
ewakuacja uczniów i personelu szkoły.  

 
I.1 Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu i w trakcie ewakuacji 
 
Alarm w szkole ogłasza ciągły dzwonek trwające do momentu opuszczenia szkoły przez 
wszystkie osoby. W przypadku braku prądu alarm ogłaszany jest za pomocą gwizdka i 
komunikatu słownego: "ALARM!". 
 
Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor lub jego zastępca, w przypadku nieobecności 
dyrektora. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu zawiadamia odpowiednie służby, ogłasza 
alarm.  Po usłyszeniu alarmu pracownicy szkoły przystępują do ewakuacji wszystkich osób 
przebywających na terenie szkoły.  
 
Dyrektor kieruje ewakuacją szkoły lub wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za kierowanie 
nią. W trakcie ewakuacji obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo poleceniom osób 
funkcyjnych, w przypadku uczniów osobą taką jest nauczyciel.  
 
Po rozpoznaniu zagrożenia nauczyciel decyduje o drodze ewakuacji. Uczniowie na polecenie 
nauczyciela ustawiają się w szeregu i kierują się do wskazanego miejsca zbiórki. Nauczyciel 
sprawdza stan osobowy uczniów, wychodzi z sali jako ostatni zabierając ze sobą dziennik. 
Grupa porusza się po prawej stronie korytarzy, wykonując polecenia osób funkcyjnych. 
 Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w trakcie przerwy uczniowie skupiają się wokół 
najbliżej przebywającego nauczyciela.  
Wszyscy ewakuowani stawiają się na miejscu zbiórki. Tam nauczyciele sprawdzają obecność 
oraz ustalają stan zdrowia uczniów z grupy, z którą mieli lekcje.   
W przypadku ewakuacji osób niepełnosprawnych kierujący ewakuacją wyznacza opiekuna 
osoby niepełnosprawnej. 
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Zasady obowiązujące po ogłoszeniu alarmu dla uczniów: 
1. Słuchaj i wykonuj dokładnie poleceń nauczyciela 
2. Nie ulegaj panice 
3. Udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą ewakuacyjną wskazaną przez nauczyciela 
4. Nie biegnij i nie wyprzedzaj swojej grupy 
5. Pomagaj osobom słabszym 
6. Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, jeżeli nie zagraża ci bezpośrednio 
7. Pozostań na miejscu zbiórki do momentu, aż nauczyciel odnotuje twoją obecność, 
upewni się, co do stanu twojego zdrowia oraz  zostaną zawiadomieni twoi rodzice lub 
opiekunowie 

 
I.2 Zasady wezwania odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia zewnętrznego 
 
Po podjęciu informacji o zagrożeniu dyrektor zawiadamia odpowiednie służby.  
1. Numery telefonów alarmowych  
- Telefon Alarmowy - 112 
- Policja - 997 
- Straż pożarna - 998 
- Pogotowie  - 999 
2. Podajemy następujące informacje osobie odbierającej zgłoszenie: 
- rodzaj stwierdzonego zagrożenia 
- nazwę i adres szkoły 
- imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 
- telefon kontaktowy 
- zrealizowane dotąd działania w związku z zaistniałym zagrozeniem 
3. Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zapisujemy dane zgłaszającego 

 
II.3 Zasady postępowania w przypadku wtargnięcia do szkoły osoby agresywnej, 
posiadającej broń i/lub niebezpieczne narzędzie lub terrorysty. 
  
Wskazówki dla nauczyciela 
1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij się na klucz (zabarykaduj się)  
2. Wycisz i uspokój uczniów 
3. Zaopiekuj się osobami wymagającymi pomocy: - osoby ranne, - osoby w szoku, - osoby 
spanikowane itp. 
4. Każ wyciszyć telefony 
5. Poinformuj policję wysyłając wiadomość tekstową 
6. Zasłoń okna, zgaś światło 
7. Nie przemieszczajcie się 
8. Stańcie poniżej linii okien, zejdźcie ze światła drzwi, połóżcie się na podłodze 
9.  Jeśli padną strzały nie krzycz 
10. Nie otwieraj nikomu drzwi, policja otworzy je sama 
11. W przypadku wtargnięcia napastnika do sali podejmij walkę, która może być ostatnią 
szansą na uratowanie życia 
12. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami - występowaniu w roli zakładnika 
należy: 
- wykonywać polecenia napastnika 
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- oddać przedmioty osobiste, których żąda 
- nie prowokować: unikać patrzenia w oczy, nie odwracać się plecami, nie zwracać na siebie 
uwagi, nie lekceważyć, nie przejawiać agresji, nie oszukiwać,  
- do uczniów znajdujących się przy tobie zwracać się po imieniu 
- pytać napastnika o pozwolenie na zrobienie czegokolwiek 
- w przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję bez względnie stosować 
się do poleceń funkcjonariuszy 
- nie wolno uciekać, starać się pomagać, policja musi potraktować każdego zastanego na 
miejscu jako potencjalnego terrorystę 

 
I.4 Zasady postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego / 
podłożenia podejrzanego pakunku 
 

Podłożenie ładunku wybuchowego Podłożenie podejrzanego pakunku 

Prowadząc rozmowę z osobą informującą o 
podłożeniu ładunku staraj się zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów, zapisz je 

Odizoluj miejsce znajdowania się 
podejrzanego pakunku. Nie dotykaj go i nie 
przemieszczaj.  

Poinformuj osobę odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury  
- dyrektora lub wicedyrektora. 

Osoba odpowiedzialna za procedurę zawiadamia policję 

Po usłyszeniu alarmu rozpocznij ewakuację 

Nie używaj telefonu komórkowego 

Przed opuszczeniem klasy, sprawdź czy nie pozostały w niej przedmioty, które nie należą do 
jej wyposażenia 

W miejscu ewakuacji sprawdź stan uczniów - obecność i stan zdrowia.  

Poinformuj rodziców / opiekunów o miejscu odbioru dzieci i drogach dojazdu.  

 
I.5 Zasady postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi lub biologicznymi 
- Nastąpiło skażenie otoczenia szkoły lub szkoła otrzymała informację o możliwym 
skażeniu substancjami chemicznymi lub biologicznymi  
- Osoba, która otrzymała informację przekazuje ją dyrektorowi lub wicedyrektorowi 
szkoły 
- Dyrektor alarmuje wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby 
przebywające poza szkołą ewakuuje się do budynku szkoły przemieszczając się pod 
wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru 
- Po ogłoszeniu alarmu dyrektor zawiadami odpowiednie służby 
- w budynku zamykamy i uszczelniamy okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączamy 
klimatyzację 
- w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki (maski 
pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 
utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus 
- przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych 
- powstrzymać się od picia, jedzenia, palenia papierosów 
- do chwili zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń  
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- należy oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z ich 
wytycznymi 
 
 - Nastąpiło skażenie w szkole lub szkoła otrzymała informację o możliwym skażeniu 
substancjami chemicznymi lub biologicznymi  
 

1. sytuacja została wykryta natychmiast 
lub szybko po jej pojawieniu się 

2. zagrożenie zostało wykryte późno - 
pojawiły się już objawy reakcji na 
substancję 

- Nie dotykać i nie sprzątać podejrzanych przedmiotów, zanieczyszczeń, nie usuwać 
proszku, nie ścierać cieczy. 

Przykryć substancję np. kocem 

Pozamykać okna i drzwi, wyłączyć klimatyzację   

Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto podejrzaną substancję, nie wpuszczać 
nikogo do środka 

Powiadomić dyrektora lub wicedyrektora 

Dyrektor , wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora ogłasza alarm i 
przeprowadza procedurę ewakuacji, jeżeli skażenie występuje także na zewnątrz 

szkoły przemieszczamy się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru, rejonem 
ewakuacji powinny być budynki a nie otwarta przestrzeń. 

Dyrektor po ogłoszeniu ewakuacji powiadamia odpowiednie służby 

W przypadku kontaktu z substancją należy umyć ręce, zdjąć ubrane, które miało 
kontakt z substancją i włożyć do plastikowego worka.  

Po kontakcie z substancją nie wolno jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 
odpowiednich służb 

W budynku, do którego nastąpiła ewakuacja uszczelnić okna i drzwi. 

Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją. Listę przekazać 
policji. 

W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki.  

przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych 

należy oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z ich 
wytycznymi 
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II. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 

wewnętrznych  

Do zagrożeń wewnętrznych należą: 
- agresywne zachowania ucznia / uczniów 
- korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych 
- picie alkoholu 
- kradzież lub wymuszanie pieniędzy 
- pedofilia  
- pornografia 
- prostytucja 
 
II.1 Zasady postępowania w przypadku agresywnych zachowań ucznia lub grupy 
uczniów 
- Jeżeli nauczyciel jest świadkiem zdarzenia należy bezzwłocznie powstrzymać sprawcę, 
- Niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły, 
- Udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
- Ustalić okoliczności czynu i świadków zdarzenia, 
- Przekazać sprawcę (jeżeli jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi pod opiekę 
- Dyrektor szkoły powiadamia policję w przypadku, gdy sytuacja dotyczy: rozboju, 
uszkodzenia ciała, zaistniało zagrożenie zdrowia lub życia ofiary agresji)  
- Zabezpieczenie dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji 
- Zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych ofiary i sprawcy 

 
II.2 Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa 
alkoholu lub substancji psychoaktywnych  
- Przekazanie informacji dyrektorowi szkoły 
- Powiadomienie rodziców i wezwanie ich do szkoły. Wychowawca lub dyrektor 
przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji 
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, rodziców do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom 
skierowanie ucznia do placówki specjalistycznej. Poinformować ucznia i rodziców o objęciu 
ucznia opieką psychologa szkolnego. 
- Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do specjalistycznej placówki, a 
istnieją podejrzenia, że uczeń spożywa alkohol lub środki psychoaktywne, dyrektor szkoły 
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję  
- W sytuacji, gdy specjalistyczna placówka wykorzysta wszystkie dostępne mu środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania  
z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 
dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w 
kompetencji tych instytucji. 
 

II.3 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa 
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających: 

 Powiadomić dyrektora szkoły . 
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 Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa  
nie pozostawiać go samego. Należy stworzyć warunki, w których nie będzie 
zagrożone jego życie ani zdrowie. 

 Wezwanie lekarza w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 
udzielenia pomocy medycznej. 

 Zawiadomienie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o 
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji – decyduje lekarz, po ustaleniu 
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem placówki. 

 Ucznia należy objąć działaniami profilaktycznymi. 
 Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły to dyrektor szkoły ma 
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 
rodzinnego. 

 
II.4 Zasady postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji 
przypominającą wyglądem narkotyk lub substancję psychoaktywną: 

 Osoba, która znalazła substancję zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza 
substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie 
działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 

 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, dyrektor wzywa policję. 
 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 
II.5 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 
substancję przypominającą narkotyk lub środki psychoaktywne: 

 Należy odizolować ucznia  
 Zawiadomić dyrektora szkoły 
 Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących 
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 
samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, teczki ani szafy ucznia – jest to czynność 
zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

 Zawiadomić rodziców /opiekunów ucznia i poprosić o stawienie się w szkole. 
 W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości torby szkolnej, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

 Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiedniej 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 
wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 Szkoła uruchamia wobec ucznia działania profilaktyczne 
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II.6 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o kradzież lub wymuszanie 
pieniędzy na terenie szkoły 

 
 Zawiadomić dyrektora szkoły 
 Przekazać sprawcę czynu pod opiekę dyrektora lub osoby przez niego wskazanej 
 Należy zawiadomić rodziców / opiekunów prawnych 
 Dyrektor szkoły w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 
odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku  
z poszukiwanym przedmiotem / pieniędzmi. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonać przeszukania odzieży, teczki ani szafy ucznia – jest to czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla policji.  

 W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia pokazania zawartości teczki, szafy 
dyrektor szkoły może wezwać policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do 
ucznia oraz zabezpiecza znalezione przedmioty. 

 Dyrektor ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
 Jeżeli ukradzione przedmioty są zniszczone lub z innego powodu nie mogą wrócić  

do właściciela sprawca kradzieży musi je odkupić. 
 Dyrektor szkoły powiadamia policję 

 
II.7 Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
- Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły 
- Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 
- Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

pod opiekę 
- Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy 
- Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość  
nie jest nikomu znana. 

- Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących  
z przestępstwa i przekazanie ich policji . 

 

II.8 Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego  
- Udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza 

w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 
- Niezwłoczne powiadomienia dyrektora szkoły 

- Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia 
- Niezwłoczne powiadomienie policji, jeżeli istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 
zdarzenia 

- Udzielenie wsparcia psychologicznego i objęcie działaniami profilaktycznymi 
 

II.9 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o pedofilię w szkole 
- Powiadomić dyrektora szkoły 

- Dyrektor szkoły zawiadamia policję 
- Jeżeli znamy ofiarę czynu pedofilskiego zawiadamiamy rodziców 
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- Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację o istniejącym zagrożeniu 
- Wychowawcy klas i psycholog szkolny podejmują działania profilaktyczne i informacyjne 

wobec uczniów szkoły 
- Psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z ofiarą w obecności rodziców w celu 

ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia i stanu psychicznego ofiary 
- Psycholog szkolny udziela wsparcia ofierze i rodzicom ucznia 
- Psycholog szkolny wskazuje placówkę zewnętrzną specjalizującą się w pomocy ofiarom 

przemocy seksualnej 
 
 

Nie wymienione w niniejszej procedurze przypadki zagrożenia, a podobne do opisanych, 
podlegają postępowaniu zgodnie z wymienionymi zasadami. 
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III. Podstawowe akty prawne i dokumenty regulujące bezpieczeństwo w szkole: 
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r., nr 

88, poz. 400, z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 

81, poz. 351, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 

1860, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., nr 96, poz. 437, z 

późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, 

poz. 844, z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 

2009 r., nr 124, poz. 1030, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 563, z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 

(Dz. U. z 2004 r., nr 200, poz. 2047, z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu 

finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2007 r., nr 163, poz. 1155, z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704, z późn. zm.) 

11. Podstawa programowa  2017 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r., poz. 860) 
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14. Podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII szkoły 

podstawowej 

15. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, 

poz. 654, z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240, z późn. zm) 

17. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2006 r., nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, 

z późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 

20. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, 

poz. 602, z późn. zm.) 

21. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 1992 r., nr 54, poz. 254 z późn. zm.) 

22. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., nr 125, 

poz. 1371, z późn. zm.) 

23. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.) 

24. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r., nr 86, poz. 

789 z późn. zm.) 

25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 884, z późn. 

zm.) 

26. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241, z późn. 

zm.) 

27. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., nr 208, poz. 1240, z późn. zm.) 

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szklonej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., nr 12, 

poz. 67, z późn. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 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, z późn. zm.) 

30. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) 

31. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. 2004r., nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) 
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32. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2006 r., nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) 

33. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania 

nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy 

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać 

lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone 

w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkole podstawowej 

  

 


