
 REGULAMIN INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCY      
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Poprzez  nawiązanie  stosunku  pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za odpowiednim wynagrodzeniem. Niniejsza
instrukcja określa podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy
jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa.

Rozdział 2
Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

§ 2

1. Do pracy pracownik powinien stawić się w stanie zdolnym do jej wykonywania i pozostawać w takim
stanie cały dzień roboczy, a szczególnie powinien on przestrzegać obowiązku trzeźwości.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika, wynikających z ustaleń Kodeksu Pracy, należy:
1) rzetelne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i ppoż.,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia,
6) poddawanie się zarządzonym badaniom lekarskim, 
7) używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

3. Do podstawowych praw pracownika należą:
1) powstrzymanie  się  od  wykonywania  pracy  w  przypadku  gdy  warunki  pracy  nie  są  zgodne  z

wymaganiami przepisów bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia,
2) to samo dotyczy przypadków, gdy wykonywanie pracy wiąże się z powstawaniem bezpośredniego

zagrożenia (pracownik ma obowiązek w takim przypadku natychmiast powiadomić przełożonego
o grożącym niebezpieczeństwie),

3) powstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności  wymagających  szczególnej  sprawności
psychofizycznej  w przypadku,  gdy  stan psychofizyczny  pracownika  nie  zapewnia  bezpiecznego
wykonania pracy albo stwarza zagrożenia dla innych pracowników lub osób (w tym przypadku
pracownik także musi niezwłocznie powiadomić przełożonego).

Rozdział 3
Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów BHP

§ 3

1. Pracownik jest zobowiązany:
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1) znać wielkość ryzyka zawodowego występującego na jego stanowisku pracy oraz umieć stosować i
przestrzegać zasady zapobiegające powodowaniu zagrożeń wypadkowych,

2) znać zasady bhp,
3) brać  udział  w  organizowanych  przez  pracodawcę  szkoleniach  z  tego  zakresu  i  poddawać  się

egzaminom sprawdzającym,
4) wykonywać  pracę  w  sposób  zgodny  z  przepisami  i  zasadami  bhp  i  w  tym przypadku  zawsze

wykonywać polecenia i wskazania przełożonego,
5) dbać o sprawność i stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu ochronnego,
6) na stanowisku pracy i w miejscu jej wykonywania zachowywać zawsze porządek i czystość, a po

zakończeniu pracy uporządkować stanowisko pracy i wyłączyć z zasilania elektrycznego maszyny i
narzędzia,

7) poddawać  się  obowiązującym  badaniom  wstępnym,  kontrolnym  i  okresowym  lekarskim  oraz
stosować się do zaleceń wydawanych przez lekarza.

§ 4

Pracownik  ma  obowiązek  natychmiast  powiadamiać  przełożonego  o  zauważonym  wypadku  lub
zagrożeniu dla zdrowia i życia pracowników, awarii maszyny i urządzenia lub innych usterkach mających
wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy.

Rozdział 4
Obowiązki szczegółowe pracownika w zakresie BHP

§ 5

1. Do obowiązków tych (ze względu na konieczność zapewnienia przestrzegania zasad i przepisów bhp)
należą przede wszystkim:
1) wykonywanie poleceń przełożonego  związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy,
2) przerwanie pracy w przypadku zauważenia stanu nienormalnej pracy maszyny lub urządzenia i

powiadomienie o tym przełożonego,
3) stosowanie  przydzielonej  odzieży  i  obuwia  roboczego,  a  także  w  miarę  potrzeby  odzieży

ochronnej,
4) znajomość instrukcji  bhp obsługiwanych maszyn i  urządzeń oraz przestrzeganie  podczas  pracy

ustaleń w zakresie bezpieczeństwa,
5) poruszanie  się  na  terenie  zakładu  w  sposób  rozważny  i  tylko  wyznaczonymi  drogami

komunikacyjnymi,
6) niezdejmowanie osłon i zabezpieczeń elementów wirujących i ruchomych maszyn,
7) nieprzeprowadzanie samowolnych napraw (lub wymiany uszkodzonych bezpieczników),
8) przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas wykonywania pracy, przede wszystkim utrzymanie

czystości ciała przed rozpoczęciem pracy, a po jej zakończeniu dokładne umycie się,
9) stosowanie zasad określonych instrukcją wykonywania prac transportowych na terenie zakładu,

2



 REGULAMIN INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCY      
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

10) wykonywanie prac przy dostatecznej koncentracji  uwagi na wykonywanych czynnościach – w
przypadku obsługi maszyn przed uruchomieniem sprawdzenie czy uruchomienie nie spowoduje
zagrożenia dla innych pracowników,

11) konserwacji,  napraw, lub kontroli  maszyn i  urządzeń napędzanych energią  elektryczną może
dokonywać osoba mająca  uprawnienia  do  ich  wykonywania  –  może  je  rozpocząć  dopiero  po
trwałym odłączeniu urządzenia z zasilania elektrycznego.

2. W przypadku powstania awarii:
1) natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia,
2) powiadomić przełożonego i wykonywać jego polecenia,
3) podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu polecenia przełożonego.

3. Sankcje prawne:
1) w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków, przez pracownika, z  zakresie bhp, pracodawca

może na zasadzie art. 52 K. p.  rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia,
2) za nieudzielenie pomocy osobie,  której  grozi  bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub

zdrowia grozi odpowiedzialność karna (art. 164 K.k.).
4. Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas robót,  należy przestrzegać niżej

podanych zasad:
1) podczas  pracy  nie  wolno  używać  otwartego  ognia,  palić  tytoniu  poza  terenem  do  tego

wyznaczonym,
2) używanie odbiorników prądu elektrycznego może odbywać się tylko pod warunkiem zachowania

wymaganej ostrożności  i przy pewnej sprawności technicznej tych odbiorników,
3) zabronione jest prowizoryczne naprawianie uszkodzonych bezpieczników instalacji elektronicznej,

poprzez ich np. drutowanie – do wymiany należy używać tylko bezpieczników oryginalnych i  o
mocy odpowiedniej do mocy poboru energii elektrycznej; po zakończeniu pracy należy wyłączyć
dopływ prądu. 

5. W przypadku powstania pożaru należy:
1) ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
2) wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,
3) równocześnie:

a) zaalarmować straż pożarną,
b) powiadomić przełożonych o pożarze
c) podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
d) przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

6. Podczas  akcji  gaśniczej  obowiązuje  zasada  bezwzględnego  podporządkowania  się  poleceniom
kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

7. W przypadku zaistnienia wypadku:
1) udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
2) w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską, 
3) powiadomić przełożonych,
4) sporządzić notatkę z dokładnym opisem zdarzenia,
5) w przypadku ucznia należy powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów. 

8. W  przypadku  znalezienia  się  wobec  bezpośredniego  niebezpieczeństwa  pracownik  ma  prawo
powstrzymać  się  do  wykonywania  pracy  (zachowuje  wtedy  prawo  do  wynagrodzenia,  nie  może
jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłocznie usuniecie zagrożenia nie jest
możliwe).
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Rozdział 5
Obowiązki pracowników Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

§ 6

1. Nauczyciel  ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie
zagrażają bezpieczeństwu uczniów i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w
oknach,  stan  instalacji  elektrycznej,  stan  mebli  i  ławek  oraz  stan  wyposażenia  sali  lub  sali
gimnastycznej.  Jeśli  sala  lekcyjna  nie  odpowiada  warunkom  bezpieczeństwa,  nauczyciel  ma
obowiązek zgłosić to do dyrektora celem naprawienia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel
ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeśli zagrożenia pojawi się w
trakcie trwania lekcji, należy natychmiast wyprowadzić uczniów z sali przerywając zajęcia.

2. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200-
300lx) oraz odpowiednia temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5
m³ objętości sali i 1,5 m² powierzchni podłogi.

3. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien
to zgłosić innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności.
Należy  jednak  pamiętać,  że  sytuacja  taka  nie  zwalnia  nauczyciela  z  odpowiedzialności  za  tych
uczniów.  Jeżeli  uczeń  chce  skorzystać  z  toalety,  nauczyciel  powinien  zapewnić  odpowiednie
bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy. Nauczyciel dba o ład i porządek
podczas  trwania  zajęć  oraz  po ich  zakończeniu.  Natomiast  miejsca  pracy  oraz pomieszczenia,  do
których  jest  wzbroniony  dostęp  osobom  nieuprawniony,  są  odpowiednio  oznakowane  i
zabezpieczone  przed  swobodnym  do  nich  dostępem.  To  samo  dotyczy  niesprawnych  urządzeń
zabawowych na ogrodzie przedszkolnym.

4. Organizator  wyjścia/wyjazdu  uczniów poza teren  szkoły  odpowiada  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo
powierzonych mu dzieci, są one pod jego stałym nadzorem. Należy opracować program wycieczki i
regulamin pobytu i przedłożyć je celem uzyskania akceptacji. Należy również wpisać wyjście/wyjazd
do szkolnego rejestru wycieczek. 

5. W przypadku zagrożenia pożarowego nauczyciel ma obowiązek:
1) wyprowadzenia uczniów ze strefy zagrożenia do zbornego punktu ewakuacyjnego,
2) zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w szkole,
3) postępować zgodnie z procedurami oraz użyć w razie potrzeby podręcznego sprzętu gaśniczego.

6. Postępowanie nauczyciela w trakcie zaistnienia wypadku ucznia:
1) zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi,
2) jeśli zachodzi potrzeba wezwać pogotowie ratunkowe,
3) zabezpieczyć miejsce wypadku, a pozostałych uczniów wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
4) zawiadomić o wypadku odpowiednie służby szkolne – dyrektora, pielęgniarkę i pracownika służby

bhp,
5) niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia,
6) samodzielnie nie podajemy żadnych leków i środków farmakologicznych,
7) należy sporządzić notatkę służbową do dyrektora z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego. 

7. Pracownicy obsługi powinni dokonywać codziennych oględzin stanu technicznego terenu szkoły.
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8. Każdorazowe wyjście w celach służbowych i prywatnych powinno być odnotowane w zeszycie wyjść i
przyjść. 

9. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w szkole należy zapewnić im odpowiednią opiekę i
bezpieczeństwo,  również  przez  odpowiednie  zabezpieczenie  wejść  do szkoły  i  ogrodzenia  terenu
szkoły. 

10.Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i
dzieci.

11.Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego
przeznaczonych.

12.Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 6
Podstawy prawne opracowania

    § 7

1. Rozporządzenie  Ministra  edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 20006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460), dotycząca
m.in. wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników. 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

    § 8

1. Zmian w Regulaminie dokonuje po konsultacji z Dyrektorem Szkoły Inspektor BHP. 
2. Zmiany w Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy po zapoznaniu wszystkich Pracowników Szkoły są

podejmowane w formie uchwał przez Radę Pedagogiczną.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2022r.

Zatwierdził
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