
Standardy bezpieczeństwa  

uczniów oraz osób pozostających  

pod opieką Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi 
 

 

 

1. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy podlega systematycznym kontrolom przez 

komisje powoływane przez Dyrektora Szkoły. Z prac komisji sporządzane są 

protokoły zawierające wnioski mające na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa  

i higieny w szkole. 

2. Inspektor bhp, zakładowy społeczny inspektor pracy, konserwator oraz kierownik 

administracyjny prowadzą systematyczne kontrole obiektu w celu rozpoznania 

potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Rozpoznane zagrożenia są niezwłocznie 

usuwane lub zabezpieczane przez pracowników szkoły. 

1) Wszyscy pracownicy szkoły są szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy zgodnie  Szkolenie wstępne wszyscy pracownicy przed przyjęciem do 

pracy 

2) Szkolenie okresowe zgodnie z harmonogramem   

3. W czasie przerw nauczyciele sprawują dyżury na terenie szkoły zgodnie  

z opracowanym harmonogramem Opracowano i wdrożono procedury postępowania 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w  przypadku zaistnienia 

wypadku ucznia.  

4. Podczas zajęć uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich 

bezpieczeństwo. Przed każdą lekcją nauczyciele sprawdzają czy stan pracowni 

pozwala na bezpieczne przeprowadzenie zajęć. 

5. W szkole znajdują się regulaminy pracowni: technicznej, informatycznej, sali 

gimnastycznej, a także instrukcje bhp urządzeń technicznych. Są one są aktualizowane 

w razie potrzeby. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami  

i instrukcjami na pierwszych   zajęciach nowego   roku  szkolnego. 

6. Szkoła posiada opracowaną na jej potrzeby” Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”, 

 w której zawarte są procedury postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia. Wszyscy pracownicy są zapoznani z treścią i zobowiązani  

do przestrzegania zawartych w niej przepisów. 

7. Szkoła wyposażona jest w odpowiednią ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

rozmieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznaczonego zgodnie z PN. 

Sprzęt jest konserwowany i naprawiany zgodnie z zasadami i wymaganiami 

gwarantującymi sprawne i niezawodne  jego funkcjonowanie 

8. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia akcji ratowniczej i zapewnia osobom 

przebywającym w budynku szkoły bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Drogi oraz 

wyjścia ewakuacyjne są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają oznaczenia 

zgodne z PN. 

9. Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bhp czuwa Dyrektor Szkoły, Inspektor 

BHP, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Wszyscy pracownicy są zapoznani  

z zapisami Regulaminu Pracy o konieczności respektowania przepisów dotyczących 

bhp, oraz konsekwencjami wynikającymi z braku ich przestrzegania. 


