
 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE  
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły 

 
 
Na podstawie: 

1) Art. 1 pkt 14, Art. 55 ust. 2 pkt 6, Art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287), 

– Art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287), 

2) § 2, § 15 oraz § 20 Rozporządzenia 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. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), 

3) § 62 ust. 9, § 63 ust. 2  pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 84, 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zobowiązuję pracowników SP 84 do: 
1) zapoznania się nowych pracowników z zasadami i procedurami postępowania                

w przypadku wystąpienia zagrożeń (pozostałych pracowników do przypomnienia 
tych zasad i procedur); 

2) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur; 
3) wzmożonej czujności pod względem pozostawionych paczek, toreb, nieznanych 

osób zachowujących się w podejrzany sposób; 
4) przestrzegania zasad dotyczących kontroli osób wchodzących na teren placówki. 

 
2. Zobowiązuję kierownika gospodarczego do systematycznego: 

1) kontrolowania stanu bezpieczeństwa obiektów szkoły; 
2) sprawdzania instalacji i sprawności: 

a) monitoringu wizyjnego, 
b) alarmu ewakuacyjnego, 
c) alarmu na wypadek wtargnięcia napastnika z bronią; 

3) sprawdzania dróg ewakuacyjnych pod względem: 
a) drożności, 
b) oznakowania; 
c) podręcznego sprzętu przeciwpożarowego; 

4) uzupełniania apteczek szkolnych w materiały opatrunkowe; 
5) sprawdzania terenu szkoły – kompleksu sportowo – rekreacyjnego pod względem 

bezpieczeństwa. 



3. Zobowiązuję: 
a) kierownika gospodarczego, dozorców do systematycznego monitorowania obiektu 

pod względem bezpieczeństwa (zwrócenie uwagi na pozostawione paczki, 
niebezpieczne przedmioty, sprawność urządzeń), 

b) nauczycieli do systematycznego sprawdzania urządzeń pod względem 
bezpieczeństwa i niezwłocznego zgłaszania zauważonych usterek kierownikowi 
gospodarczemu. 
 

4. Zobowiązuję: 
1) wychowawców do przeprowadzenia na początku roku szkolnego, a w jego trakcie 

w miarę potrzeb w swoich klasach zajęć dotyczących bezpieczeństwa: 
a) przypomnienia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
b) przypomnienia drogi ewakuacji; 

2) kierownika gospodarczego do przypomnienia pracownikom obsługi: 
a) dróg ewakuacji, 
b) zasad korzystania i przechowywania środków czystości. 

 
 

§2. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 
 

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
          (-) Zofia Rostek 
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