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ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 29/19/20 

z dnia 4 czerwca 2020r. 

w sprawie: aktualizacji procedur bezpieczeństwa w szkole 

działając na podstawie:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 i 

2245) .  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. , poz.1148) . 

3. Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.)  

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego1) Dz.U. 1997 Nr 89 

poz. 555. 

6. Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1145). 

7. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz.969). 

8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
z 26 października 1982 (Dz. U. z 2018 r. poz.2137). 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2020.0.218) 

10. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 852). 

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz.796). 

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2019.2182) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie 

ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej 

placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i 

doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 

2019 r. poz. 323) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii Dz.U. 2015 poz. 1249 
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16. 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. 2003 nr 6 poz. 69) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055). 

18. Zarządzenie nr 590 komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Na podstawie art. 7 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, 

poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 

153, poz. 1271, Nr 176 poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, 

Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609) 

19. Statut Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku, 

20. W oparciu o Program: Bezpieczna Szkoła: Zagrożenia i zalecane działania 

profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 

Dokument został opracowany w Departamencie Wychowania i Kształcenia 

Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem ekspertów, po 

konsultacji z innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo.(Warszawa, wrzesień 2019r.) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadzam do realizacji w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki 

zaktualizowane procedury bezpieczeństwa. Procedury obejmują swoim zasięgiem system 

oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i 

prewencyjnych wobec uczniów i ich rodziców: 

1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny. 

2. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych 

zagrożeń fizycznych w szkole. 

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa 

cyfrowego. 

4. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu. 

§ 2. Wprowadzone procedury mają na celu: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w szkole. 

2. Usprawnienie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach 

trudnych. 

3. Wskazywanie działań naprawczych. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030060069
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4. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych. 

5. Wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

§ 3 Wprowadzone procedury obowiązują: dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów 

oraz pracowników administracji i obsługi. 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


