
Załącznik nr 1 do Uchwały 10/2021/2022  
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 30 

 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie  
      z dnia 27.10.2021 

 

Zmiana nr 11 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie  

 
Dział XIV 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole  
 

Rozdział 1 

Informacje ogólne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 
 
 
§ 141. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 
uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, kontrolą osób 
wchodzących na teren szkoły zajmują się: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.”  
 
 § 141. ust. 3. otrzymuje brzmienie: „Podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni 
nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów;” 
 

§141. ust. 4. usuwa się 
 

§141. ust. 5. usuwa się 
 

§141. ust.6  otrzymuje numer 4. 
 
§141.  ust.7 otrzymuje numer 5. i brzmienie: „ W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku takich 
jak sale gimnastyczne, pracownie informatyki, chemii, fizyki nauczyciel prowadzący zapoznaje 
uczniów odbywających zajęcia w tych pracowniach z opracowanym regulaminem pracowni.”    
 

§141.  ust. 8 otrzymuje numer 6. 
 

§141. ust. 9 otrzymuje numer 7. 
 

§141.  ust. 10 otrzymuje numer 8. 
 
§141. ust. 11 otrzymuje numer 9. 
 
§141. ust.12 otrzymuje numer 10. i brzmienie: „W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor  
w szczególnych przypadkach może  odwołać pierwsze lekcje, lub zwolnić uczniów z ostatnich. 
Uczniowie i rodzice są informowani o takiej sytuacji najpóźniej 1 dzień przed odwołaniem lub 
zwolnieniem z lekcji.” 
 
 
§141. dodaje się ust.11 o brzmieniu „ Dyrektor szkoły nie odwołuje pierwszych lub ostatnich lekcji, 
o których mowa w ust. 10 w klasach I-III.” 
 
 
 
 



Rozdział 2 

 Postępowanie nauczyciela podczas wypadku uczniowskiego 
 
§142. ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „zawiadomić o wypadku  dyrektora szkoły i pracownika 
służby bhp”. 
 

Rozdział 3 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 
 

§ 143. otrzymuje brzmienie: 
 
 „1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, używa alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 
demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 
1) wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły; 
2) wychowawca organizuje spotkanie z rodzicami oraz  uczniem, w celu zweryfikowania 

sytuacji; 
 

2. W przypadku potwierdzenia informacji, wychowawca zobowiązuje ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz 
opracowuje w zespole specjalistów wsparcie dla ucznia i rodziców . 
 
 3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia 
o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 
  
4. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły 
powiadamia sąd rodzinny lub policję. 
 
5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych powinien podjąć następujące kroki: 
 

1)  odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 
samego i stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

1)  zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 
do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

2) wzywa lekarza  w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia , ewentualnie udzielenia 
pomocy przedmedycznej. 

3) w przypadku gdy  rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po  ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia  
i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły/placówki; 

4) Dyrektor  Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 
wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny  
do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 
 
7. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 



narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 
1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,  
ustala o ile jest to możliwe, do kogo znaleziona substancja należy; 

1) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję; 
2) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
8. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
1) nauczyciel w obecności innej osoby  ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni lub innych przedmiotów 
budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

2)  nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 
teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

3) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia 
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

4) w  przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 
substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

5) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie; 

6) zdarzenie, o którym mowa w ust. 9 nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie 
dokładną notatkę służbową z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.” 

 
Rozdział 4 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 
 
§ 144. ust. 4. otrzymuje brzmienie  „Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są szkoleni w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.” 
 

Rozdział 5 

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach 
  
 
 § 145.  ust. 4. otrzymuje brzmienie   „Szczegółowe zasady określa obowiązujący w szkole 
Regulamin Organizacji Krajoznawstwa i Turystyki w Szkole Podstawowej nr 30  
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie.” 
 
 
 
 

 


