
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 
PROCEDURY- 

INDEKS 

DOKUMENT

- INDEKS 

ZAGADNIENIA 

PB01  Ogólne zasady pozostawania dziecka pod opieką szkoły 

 DB01a         Karta informacyjna ucznia klasy I 

PB02  Organizacja zajęć dydaktycznych 

 DB02         Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola 

PB03  Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli 

PB04  Usprawiedliwianie nieobecności ucznia 

PB05  Doraźne zwolnienie ucznia z zajęć dydaktycznych lekcyjnych 

i dodatkowych 

 DB05a         Karta wyjścia 

PB06  Stałe zwolnienie ucznia z zajęć dydaktycznych lekcyjnych 

 DB06a      Wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego 

 

DB06b 

     Oświadczenie do wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania 

fizycznego 

 

DB06c 

     Rezygnacja z uczestniczenia ucznia w lekcjach religii / etyki 

z oświadczeniem 

 

DB06d 

        Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje 

religii 

 

DB6e 

        Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje 

wychowania do życia w rodzinie 

PB07 

 

Sprawowanie opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych 

 DB07      Oświadczenie rodziców 

PB08  Organizacja zajęć terapeutycznych 

 DB08a      Zgoda rodzica na uczestniczenie w terapii pedagogicznej 

 

DB08b 

     Informacja o frekwencji ucznia na zajęciach terapii 

pedagogicznej 

PB09     Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

 DB09a      Deklaracja wyboru zajęć pozalekcyjnych 

 DB09b      Informacja o uczęszczaniu ucznia na zajęcia pozalekcyjne 

PB10  Postępowanie z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne  

PB11  Postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi 

 DB11      Protokół powypadkowy 

PB12  Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boisk 

PB13  Uczestnictwo ucznia w zawodach sportowych 

 DB13a     Zgoda rodziców 

 DB13b     Karta wyjścia lub wyjazdu na zawody sportowe 

 DB13c     Lista uczestników zawodów 

PB14  Regulamin wycieczek, wyjazdów 

 DB14a      Karta wycieczki / imprezy 

 

DB14c 

     Pisemna zgoda rodziców/opiekunów, oświadczenia 

rodziców/opiekunów, informacje dla rodziców  

 DB14d      Regulamin wycieczki 

 DB14e      Obowiązki i oświadczenie kierownika wycieczki 

 DB14f      Obowiązki i oświadczenia opiekunów wycieczki 

 DB14g      Rozliczenie finansowe wycieczki 

PB15  Zajęcia poza terenem szkoły 

 DB15      Rejestr wyjść na zajęcia poza teren szkoły 



PB16  Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 

 DB16         Karta imprezy/uroczystości 

PB17  Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci 

PB18  Postępowanie w przypadku agresji ucznia w stosunku do 

nauczyciela i innego ucznia 

PB19  Postępowanie z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji 

PB20  Postępowanie w sytuacjach zagrożenia ucznia demoralizacją 

PB21  Używanie przez uczniów telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych 

PB22  Postępowanie w przypadku nałogów 

PB23  Postępowanie w przypadku absencji ucznia 

PB24  Postępowanie w przypadku samookaleczenia, prób samobójczych 

PB25  Postępowanie w przypadku kradzieży 

PB26  Procedura zakładania Niebieskiej Karty 

PB27  Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia 

PB28  Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji stwierdzenia 

dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności 

PB29  Postępowanie w przypadku alarmu i ewakuacji 

 DB29a        Wykaz telefonów alarmowych 

 DB29b        Drogi ewakuacyjne 

 DB29c        Docelowe miejsce ewakuacji 

 DB29d        Organizacja próbnej ewakuacji 

PB30  Procedura w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły/zajęć 

przez ucznia 

PB31  Procedury specjalne (kryzysowe) 

 DB31        Formularz rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia 

wybuchowego 

PB32  Regulamin wyjść/wyjazdów na konkursy pozaszkolne 

 DB32a        Zgoda rodziców 

 DB32b        Karta wyjścia/wyjazdu na konkurs 

 DB32c        Lista uczestników 

 


