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I. CEL PROCEDURY 

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie i ustalenie jednolitych zasad w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie obiektów Zespołu Szkół zawodowych w Brodnicy. 

 

II. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Procedura obowiązuje na terenie obiektów Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, 

podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły, a także podczas wycieczek i imprez 

turystyczno - krajoznawczych. Pracownicy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani 

są do jej przestrzegania. 

 

III. OBOWIĄZKI 

 
1. Dyrektor szkoły 

Jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom oraz uczniom bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy i nauki. W szczególności jest obowiązany: 

 organizować pracę i naukę w szkole w sposób zapewniający bezpieczeństwo i 

higienę pracy pracownikom i uczniom, 

 zapewniać przestrzeganie w szkole przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz 

nauki, wydawać polecenia usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 

wykonywanie tych poleceń, 

 zapewnić wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru 

nad warunkami pracy, 
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 organizować dla pracowników szkoły szkolenia BHP zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

 

2. Osoby kierujące pracownikami 

 

Osoby kierujące pracownikami w szkole są obowiązane: 

 organizować stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i nauki, wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zdrowia i ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, 

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zapewniać wykonanie zaleceń lekarskich dotyczących opieki zdrowotnej. 
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3. Nauczyciele 

 

Każdy nauczyciel obowiązany jest podejmować stosowne decyzje zapobiegające 

powstawaniu zagrożeń wypadkowych zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i w 

czasie ich prowadzenia. 

Przede wszystkim nauczyciel powinien: 

 sprawdzić przed rozpoczęciem lekcji czy pomieszczenia, pomoce naukowe i sprzęt 

oraz wyposażenie są sprawne i nie stwarzają zagrożeń wypadkowych, 

 ustalić, czy uczniowie mogą wykonywać określone czynności w zajęciach lekcyjnych, 

a w szczególności czy są przygotowani pod względem psychofizycznym, wyposażeni 

w ochrony osobiste. Pouczyć uczniów jak bezpiecznie wykonywać zlecone zadania i 

czynności, 

 nadzorować uczniów przez cały czas wykonywania zajęć mając ich w zasięgu wzroku 

i w razie potrzeby reagować na niewłaściwe zachowanie, 

 przypominać zasady bezpiecznego wykonywania czynności i ostrzegać przez 

zagrożeniami wypadkowymi, 

 przestrzegać liczebności grup uczniowskich określonych przepisami na zajęciach 

praktycznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, 

 sprawdzić, czy wszystkie urządzenia, sprzęt, środki chemiczne i inne przedmioty 

stosowane w czasie lekcji zostały złożone w miejscach na to przeznaczonych, 
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 wyłączyć z zasilania prądem urządzenia elektryczne oraz wyłączyć inne urządzenia, 

a zwłaszcza odcinając dopływ gazu wyłącznikiem głównym w pracowni i stosownie 

go zabezpieczyć, 

 zabezpieczyć w sposób szczególny pomieszczenia, w których przechowywane są 

chemiczne substancje toksyczne oraz inne niebezpieczne materiały i urządzenia. 

 

Wyszczególnione obowiązki dotyczą wszystkich nauczycieli bez względu na przedmiot 

nauczania o ile zaistnieją wyszczególnione wyżej sytuacje. 

 

 

4. Pracownicy szkoły 

 

Pracownik jest obowiązany: 

 znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i 

instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, 

 wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i 

wskazówek przełożonych, 

 dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład 

w miejscu pracy, 

 stosować środki ochrony indywidualnej, 

 poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, 
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 niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia, 

 współdziałać z dyrekcją i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

IV. OPIS POSTĘPOWANIA - Bezpieczeństwo i higiena pracy w obiektach 

szkolnych. 

 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obiektów szkolnych, 

pomieszczeń pracy i nauki. 

 

Dyrektor szkoły jako właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązana:  

 użytkować obiekt szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymywać go zgodnie z 

przepisami, 

 wyposażać obiekt szkolny w nowoczesne urządzenia i instalacje podnoszące warunki 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, walory użytkowe i eksploatacyjne obiektu oraz 

zmniejszające jego uciążliwości dla otoczenia, 

 założyć dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument 

przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań stanu 

technicznego, remontów, i przebudowy w okresie użytkowania budynku. 
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Wytyczne dotyczące obiektu budowlanego: 

 budynki szkolne powinny być poddawane kontroli okresowej, 

 teren szkoły powinien być ogrodzony i właściwie oświetlony, 

 bramy i bramki nie mogą otwierać się na zewnątrz obiektu (szerokość bramki min. 0,9 

m), 

 teren szkoły powinien być mieć równą i utwardzoną nawierzchnię, 

 przejścia w czasie opadów śnieżnych powinny być oczyszczone oraz posypane 

piaskiem, 

 schody powyżej 0,5 m powinny być wyposażone w balustrady, 

 stopnie schodów powinny być wykonane z materiałów twardych, antypoślizgowych, 

 drzwi od budynku powinny otwierać się na zewnątrz, 

 budynki szkolne powinny być wyposażone w instalacje piorunochronowe, 

 pomieszczenia pracy i nauki powinny mieć zapewnione odpowiednie oświetlenie i 

wentylację, 

 w salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 18 º C, 

 dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia gdy: 

 temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21ºº w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 º C lub jest niższa, 

 wystąpi na danym terenia klęska żywiołowa, epidemia lub inne zdarzenie 

zagrażające zdrowiu uczniów. 

 w pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności portierni, pracowniach oraz pokoju 

nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu oraz kuchni powinny 
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znajdować się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej 

pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania, 

 w szkole powinny być plany ewakuacyjne umieszczone w widocznym miejscu, 

 drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane w sposób wyraźny i trwały, 

 ściany pomieszczeń higieniczno – sanitarnych powinny mieć do wysokości co 

najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci, 

 posadzki pomieszczeń higieniczno – sanitarnych powinny być zmywalne i odporne na 

działanie wilgoci, 

 drzwi do łazienek oraz ustępów powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
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 Urządzenia energetyczne. 

 

1. Urządzenia energetyczne – urządzenia techniczne służące do przetwarzania paliw 

lub energii na paliwa lub energię innego rodzaju albo o zmiennych parametrach 

przesyłania paliw lub energii. 

2. Do urządzeń energetycznych w szkole zaliczamy: 

 silniki elektryczne, 

 sprężarki powietrzne, 

 kotły centralnego ogrzewania, 

 spawarki, zgrzewarki, 

 transformatory, 

 piece. 

3. Eksploatację tych urządzeń i instalacji należy prowadzić w sposób zapewniający 

właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystywanie. 

4. Osoby, którym powierzono zajmowanie się eksploatacją urządzeń energetycznych 

powinni spełniać szczegółowe wymagania kwalifikacyjne potwierdzone 

zaświadczeniem. 

5. Do każdego urządzenia energetycznego należy prowadzić dokumentację techniczną. 

6. Do każdego urządzenia energetycznego powinny być opracowane odpowiednie 

instrukcje eksploatacji. 
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2.4. Urządzenia elektryczne. 

 

Porażenie prądem może nastąpić w wyniku przypadkowego dotknięcia części i 

podzespołów maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Przy urządzeniach 

elektrycznych występuje również zagrożenie w postaci pożaru lub wybuchu. 

Urządzenia elektryczne powinny być: 

 utrzymywane w stałej sprawności, 

 poddawane przeglądom i sprawdzeni. 

 

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektrycznych: 

 przyłączając do sieci urządzenie elektryczne należy zwracać uwagę na stan gniazd 

wtykowych, a szczególne czy nie są uszkodzone, 

 przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie należy pociągać za przewód lecz za 

wtyczkę, przytrzymując jednocześnie drugą ręką gniazdo wtykowe, 

 przed każdym użyciem lampy przenośnej należy sprawdzić jej stan techniczny ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na izolację przewodu, 

 żarówkę można wymienić tylko wtedy, gdy lampa wyłączona jest spod napięcia, 

 o wszelkich usterkach należy niezwłocznie powiadomić przełożonych, 

 nie wolno: 

 zbliżać się do nieosłoniętych części urządzeń będących pod napięciem, 

 zdejmować osłon i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych, 
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 dotykać nie izolowanych przewodów elektrycznych, 

 obsługiwać urządzeń elektrycznych przy niedostatecznym oświetleniu, 

 myć urządzeń elektrycznych. 

 

2.5. Kotłownie. 

 

Kotły mogą być eksploatowane tylko po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich 

eksploatację. Na kotły centralnego ogrzewania użytkowane w szkole powinny być 

opracowane instrukcje eksploatacyjne. 

 

Podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w kotłowni: 

 pomieszczenia kotłowni powinny posiadać skuteczną wentylację, 

 drzwi wejściowe do kotłowni powinny być ognioodporne, wyposażone w zamek 

rolkowy i otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, 

 stanowisko pracy palacza powinna być należycie oświetlone, 

 kotłownia powinna być wyposażona w zastępcze źródło światła, 

 w kotłowni i pomieszczeniach przyległych nie wolno umieszczać leżanek, łóżek, 

 w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną 

eksploatację kocioł powinien być natychmiast wyłączony z ruchu. 
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2.6. Instalacje i urządzenia gazowe. 

 

Budynek szkolny zasilany z sieci gazowej powinien mieć zainstalowany na przyłączu 

kurek główny umożliwiający odcięcie dopływu gazu do instalacji gazowej. Kurek główny 

powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w miejscu łatwo dostępnym z i 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i 

dostępem osób niepowołanych. 

 Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. 

Przewodów gazowych nie wolno układać pod podłogą. W wyjątkowych przypadkach, gdy 

aparatów gazowych nie można ustawić przy  ścianie, np. na stołach laboratoryjnych itp., 

dopuszcza się ułożenie podejść gazowych w kanaliku podłogi, zabezpieczonym przed 

zaciekami cieczy i należycie przewietrzanym. 

 Aparaty (urządzenia) gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach 

spełniających wymagania dotyczące kubatury, wysokości pomieszczenia, wentylacji oraz 

odprowadzenia spalin. 

 Stan techniczny urządzeń i instalacji gazowych oraz ich zdolność do dalszej pracy 

powinny być poddawane okresowym przeglądom i ocenom. 

 

Uwaga!  

W szkołach instalacje i urządzenia gazowe powinny być poddawane przeglądom i 

ocenom nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Podczas przeprowadzania przeglądów należy sprawdzić: 

1) stan techniczny przewodów gazowych, 

2) stan techniczny połączeń urządzeń gazowych, 

3) szczelność przewodów i armatury, 

4) stan pomieszczenia, w którym znajdują się zawory i urządzenia gazowe. 
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Przeglądy mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści posiadający uprawnienia 

(zaświadczenie kwalifikacyjne). Dokumentacja z przeglądów powinna być przechowywana 

przez administrację szkoły.  

 

 Urządzenia techniczne. 

 

Wszystkie urządzenia techniczne, narzędzia i maszyny używane w szkole powinny 

być ustawione i eksploatowane zgodnie z zasadami techniki oraz powinny być zaopatrzone 

w wymagane osłony i zabezpieczenia. Na stanowiskach pracy i nauki przy maszynach i 

urządzeniach, w laboratoriach, warsztatach itp. powinny być umieszczone w widocznych i 

dostępnych miejscach czytelne instrukcje bezpiecznej ich obsługi. 

 Przy przeprowadzaniu przeglądów przez komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kontroli przez służbę bhp lub społecznego inspektora pracy należy zwracać szczególną 

uwagę czy: 

 przejścia komunikacyjne oraz stanowiska pracy przy maszynach i urządzeniach nie 

są zastawione materiałami, wyrobami, odpadami itp., 

 stanowiska pracy i nauki są należycie oświetlone, 

 maszyny i urządzenia techniczne wyposażone są w sprawnie działające urządzenia 

odpylające, ekrany ochronne, wyłączniki itp., 

 pracownicy zostali wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej, 

 wszystkie użytkowane maszyny i urządzenia techniczne posiadają dokumentacje 

techniczne i oceny pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (certyfikaty lub 

deklaracje zgodności), 

 pracownicy zatrudnieni między innymi w charakterze spawaczy, palaczy c.o., 

elektryków, kierowców wózków spalinowych i akumulatorowych, dźwigowych, 

kierowców samochodowych i ciągnikowych, obsługi instalacji gazowych posiadają 

wymagane „uprawnienia”, 
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 narzędzia ręczne, a w szczególności: 

 młotki są zaklinowane i nie posiadają grzybków (nie są rozklepane), 

 przecinaki i przebijaki są dostatecznie długie i ostre i nie posiadają „grzybków” 

(nie są rozklepane), 

 wkrętaki mają mocne rękojeści i są dostosowane do ich rodzaju i wielkości, a 

części robocze są proste, 

 klucze do śrub i nakrętek nie są rozkalibrowane, 

 pilniki mają należycie obsadzone rękojeści, 

 elektronarzędzia (narzędzia ręczne z napędem elektrycznym) spełniają 

wymagania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy w stołówkach i kuchniach. 

 

Szczegółowe wytyczne w sprawie bezpieczeństwa pracy w stołówkach i kuchniach: 

 

a) pomieszczenia jadalni i kuchni powinny być utrzymywane w czystości, 

b) gorące posiłki mogą być spożywane w szkołach wyłącznie w jadalniach lub w 

szczególnych przypadkach, w innych pomieszczeniach wydzielonych do tego celu, 

c) sala jadalni i miejsce odbioru posiłków przeznaczonych do konsumpcji na miejscu 

powinny znajdować się na tej samej kondygnacji budynku, 

d) podłoga w kuchni powinna być wykonana w sposób zabezpieczający pracowników 

przed poślizgnięciem, 

e) w pomieszczeniu kuchni powinny działać sprawne urządzenia do usuwania gazów 

spalinowych, pary i zapachów potraw. 

f) na stołach o blaszanym pokryciu nie wolno kroić i rozdrabniać produktów 

bezpośrednio na blasze. 
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g) trzonki noży do krojenia mięsa i trzonki ostrzałek do noży powinny mieć nasady 

zabezpieczające przed poślizgnięciem dłoni i skaleczeniem. 

h) gardziele maszyn do mielenia i rozdrabniania produktów powinny być zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający dostanie się ręki do części będących w ruchu, produkty 

mogą być popychane do gardzieli tylko za pomocą specjalnego popychacza. 

i) w krajarkach do warzyw surowiec powinien być dostarczony otworów tnących tylko 

odpowiednimi dociskami, 

j) zaleca się aby w kuchniach przejścia komunikacyjne nie były mniejsze niż 1,5 m, 

k) naczynia z płynami o temperaturze powyżej 450C wolno napełniać do 4/5 wysokości 

naczynia. Niedozwolone jest przy tym używania naczyń z obluzowanymi uchwytami 

lub uszkodzoną emalią, 

l) naczynia napełnione gorącymi płynami i potrawami o łącznym ciężarze powyżej 15 kg 

mogą być ustawione na płytach kuchennych, zdejmowane i przenoszone co najmniej 

przez dwie osoby, 

m) niedopuszczalne jest ustawienie naczyń o pojemności powyżej 50 l na płytach 

kuchennych lub innych urządzeniach grzewczych, 

n) naczynia z płynami i potrawami zarówno zimnymi jak i gorącymi o łącznym ciężarze 

powyżej 30 kg powinny być przenoszone co najmniej przez dwie osoby lub 

przewożone na wózkach z ogumionymi kołami, 

o) górne półki regałów w magazynach przy kuchni nie powinny znajdować się wyżej niż 

180 cm od podłogi, 

p) w kuchni niezależnie od instrukcji stosowanych przy poszczególnych urządzeniach 

powinna być wywieszona widocznymi i dostępnym miejscu, czytelna instrukcja 

ogólna dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracowniach szkolnych i warsztatach. 

 

Szczegółowe wytyczne w sprawie bezpieczeństwa pracy w pracowniach szkolnych i 

warsztatach: 

 

a) nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, pracowniach 

chemicznych lub fizycznych, a także wychowania fizycznego, powinni być 

obowiązkowo przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

przypadkach, 

b) zajęcia praktyczne i ćwiczenia nie mogą być prowadzone bez nadzoru nauczyciela, 

c) maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być wyposażone w zabezpieczenia 

chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem 

prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem 

wibracji lub promieniowaniem. Powinny być one utrzymane w stanie zapewniającym 

pełną sprawność i bezpieczeństwo pracy, 

d) maszyny i urządzenia techniczne chwilowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w 

naprawie powinny być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający ich uruchomienie, 

e) w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, w których odbywają się zajęcia, powinny 

być wywieszone w widocznych i dostępnych miejscach regulaminy porządkowe, 

określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a na stanowiskach pracy i nauki 

przy maszynach i urządzeniach technicznych czytelne instrukcje bezpiecznej ich 

obsługi, 

f) uczniowie przed dopuszczeniem ich do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinni być zapoznani z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń technicznych 
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powinno się odnotować w dzienniku lekcyjnym i zeszycie (dzienniczku) zajęć 

praktycznych ucznia, 

g) zajęcia mogą być prowadzone po uprzednim sprawdzeniu i upewnieniu się przez 

nauczyciela, iż stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i 

narzędzi, a także inne warunki nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

 

 

 BHP w pracowniach i laboratoriach chemicznych. 

 

Cechą charakterystyczną pracy i nauki w pracowniach i laboratoriach chemicznych 

jest niejednokrotnie konieczność stykania się z substancjami chemicznymi często o silnych 

własnościach toksycznych i żrących. Większość z nich w razie niewłaściwego obchodzenia 

się z nimi zagraża zdrowiu, a nawet życiu. 

 Obok wysokich kwalifikacji nauczyciela chemii decydujący wpływ na bezpieczeństwo 

pracy i nauki ma właściwa organizacja zajęć, warunki lokalowe, stan techniczny urządzeń, 

racjonalne oświetlenie, wentylacja itp. Podłogi w pracowniach chemicznych powinny być 

odporne na działanie chemikaliów, nienasiąkliwe i łatwe do zmywania, elastyczne i nieśliskie. 

Ściany w miejscach narażonych na wilgoć i zachlapanie należy pokrywać do wysokości co 

najmniej 2 m od podłogi materiałem pozwalającym na łatwe utrzymanie czystości. Drzwi 

pracowni i laboratoriów chemicznych muszą koniecznie otwierać się na zewnątrz. 

 

 Aby uniknąć zagrożeń wypadkowych w pracowniach i laboratoriach chemicznych 

należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 

szczególności: 

a) środki chemiczne powinny być umieszczone odpowiednich naczyniach opatrzonych 

napisami zawierającymi ich nazwę oraz stwierdzającymi niebezpieczeństwo lub 

szkodliwość dla zdrowia, 
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b) opakowania substancji chemicznych nie mogą posiadać cech charakterystycznych 

dla opakowań zwyczajowo używanych do środków spożywczych np. butelek po 

napojach chłodzących, słoików itp., 

c) oznaczenia na opakowaniach substancji chemicznych powinny być wyraźne i trwałe, 

d) substancje toksyczne i żrące powinny być przechowywane na zapleczu sali lekcyjnej 

w warunkach zabezpieczających przed użyciem ich do celów niedozwolonych; 

najlepiej w metalowych szafach zamykanych na klucz dostępny tylko 

upoważnionemu nauczycielowi, 

e) substancje chemiczne toksyczne przeterminowane powinny być unieszkodliwione w 

sposób ustalony każdorazowo przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej; substancje te nie mogą być przechowywane w miejscach przypadkowych 

lub wyrzucone do śmietników, 

f) statywy, łapy i łączniki powinny być utrzymywane w nienagannym stanie, a przede 

wszystkim nie wolno dopuszczać do korozji śrub, przegubów i innych metalowych 

części ruchomych, 

g) metalowe urządzenia w częściach stykających się ze szkłem powinny mieć 

elastyczne przekładki (z gumy, tworzywa sztucznego itp.), 

h) czynności podczas, których wydzielają się pary i opary należy prowadzić wyłącznie 

pod dobrze działającym wyciągiem (digestorium), 

i) do wszystkich prac z substancjami chemicznymi z którymi kontakt może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia należy zakładać środki ochrony indywidualnej (okulary 

ochronne, fartuchy, rękawice, ubrania kwasoodporne itp.), 

j) przy demonstracji ćwiczeń chemicznych uczniowie powinni znajdować się w 

bezpiecznej odległości, którą ocenia prowadzący ćwiczenia nauczyciel, 

k) substancje i preparaty chemiczne powinny być umieszczone w odpowiednich 

pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu 

oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. 
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 Bardzo ważnym obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie udostępnienia kart 

charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w 

szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów. Uczniowie 

powinni być zaznajomieni z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć. 

 

 

 Wychowanie fizyczne – zasady BHP. 

 

 Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego, 

psychicznego i społecznego młodego człowieka. 

Przede wszystkim: 

a) kompensuje obciążenie pracą umysłową i nadmiar stresów, 

b) zapobiega występowaniu zaburzeń ruchu i otyłości, 

c) zmniejsza ryzyko wczesnego rozwoju miażdżycy, 

d) jest ważnym elementem korekcji i terapii różnych chorób, 

e) jest dla wielu źródłem radości i sukcesów. 

 

 Charakter zajęć wychowania fizycznego zależy od wielu czynników, a mianowicie: 

stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów. 

 Dobry nauczyciel wychowania fizycznego potrafi ocenić warunki fizyczne ucznia i 

stosować ćwiczenia, które dają gwarancje poprawy jego zdrowia. Niestety podczas zajęć z 

wychowania fizycznego istnieją też zagrożenia wypadkowe, szczególnie wtedy, gdy z 

różnych przyczyn nie są zachowane odpowiednie warunki z zakresu organizacji zajęć oraz 

wyposażenia technicznego. 
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 W celu wyeliminowania zagrożeń należy przestrzegać między innymi 

następujących zasad bhp: 

a) w czasie zajęć zarówno obowiązkowych jak i nieobowiązkowych z wychowania 

fizycznego uczniowie nie powinni pozostawać bez nadzoru osób do tego 

upoważnionych, 

b) grupy ćwiczących powinny obejmować uczniów niw wykazujących znacznych różnic 

w rozwoju fizycznym, 

c) w czasie prowadzenia zajęć należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim 

zakresie intensywności, 

d) uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości zdrowotne powinni 

być zdrowotne powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania określonych 

ćwiczeń, 

e) podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych należy stosować metody i 

urządzenia zapewniające pełne bezpieczeństwo; w wielu przypadkach konieczne jest 

ubezpieczenie ucznia ćwiczącego, 

f) urządzenia sportowe oraz sprzęt należy utrzymywać w stania zapewniającym pełne 

bezpieczeństwo uczniów; stan techniczny i przydatność urządzeń sportowych i 

sprzętu powinny być sprawdzone obowiązkowo przed każdymi zajęciami, 

g) nie wolno wydawać uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla 

życia lub zdrowia, jeżeli nie można zapewnić uczniom odpowiedniego nadzoru 

odpowiednich osób dorosłych (dotyczy to np. dysków, kul, młotów, oszczepów, łuki, 

broni sportowej itp.), 

h) w salach i na boiskach oraz miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, 

i) nauka pływania może odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i 

pod stałym nadzorem, 
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j) na jednego opiekuna podczas nauki pływania nie może przypadać więcej jak 15 

uczniów, 

k) miejsca przeznaczone na naukę pływania powinny być wyposażone w sprzęt 

zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny), 

l) nie wolno urządzać dla młodzieży ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i 

jeziorach, 

m) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły na zajęcia z wychowania 

fizycznego powinien być zapewniony odpowiedni nadzór (co najmniej jeden opiekun 

dla grupy 15 uczniów). 

 

 

 Zasady opieki nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach i 

imprezach krajoznawczo turystycznych. 

 

 Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) 

powinien być wyznaczony kierownik, a w miarę potrzeby również opiekunowie. Osoby te 

odpowiedzialne są za stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim 

uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad 

bezpieczeństwa. 

 

 Kierownikiem wycieczki (imprezy) i opiekunem może być osoba posiadająca 

odpowiednie przygotowanie i odpowiadającą niżej wymienionym kryterium: 

a) kierownikiem wycieczki przedmiotowej może być nauczyciel określonego 

przedmiotu, 

b) kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być nauczyciel, pełnoletni 

instruktor organizacji harcerskiej oraz, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, inna 
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pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika, przodownika turystyki 

kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa, 

c) kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być nauczyciel z 

uprawnieniami turystycznymi, trenerskimi i instruktorskimi w odpowiedniej 

dyscyplinie sportu oraz, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, inna pełnoletnia osoba 

spoza szkoły posiadająca wymagane uprawnienia, 

d) kierownikiem grupy uczniów uczestniczących w imprezie krajoznawczo-turystycznej 

może być osoba o stosowanych w/w kwalifikacjach w zależności od rodzaju imprezy, 

e) kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba o przedstawionych wyżej 

kwalifikacjach, w zależności od rodzaju wycieczki, posiadająca znajomość języka 

obcego umożliwiającego porozumienie się w kraju docelowym, 

f) opiekunem sprawującym opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub 

imprezie krajoznawczo-turystycznej może być nauczyciel, instruktor organizacji 

harcerskiej, a za zgodą dyrektora szkoły – inna pełnoletnia osoba. 

 

 Kierownictwo szkoły powinno stwarzać warunki nauczycielom do zdobywania przez 

nich uprawnień turystycznych oraz przyczyniać się do doskonalenia ich wiedzy i umiejętności 

krajoznawczo-turystycznych. 

 Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren 

szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, 

opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów. 

 Jeżeli wycieczka udaje się poza teren szkoły i korzysta z publicznych środków 

lokomocji lub udaje się poza miejscowość, będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna 

sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

 Nad wycieczką turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad 

grupą do 10 uczniów. W okolicznościach szczególnych przepisy mogą określać konieczność 

opieki nad mniejszych grupami. 

 Długość dziennych odcinków terasy i tempo powinno się dostosowywać do 

wydolności najsłabszych uczestników wycieczki. 
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 Pamiętać należy, że wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy   krajoznawczo-

turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej. 

 Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez  krajoznawczo-turystycznych zobowiązani są 

do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz 

wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów. 

 

 Jeżeli uczestnicy posługują się sprzętem specjalistycznym, zobowiązani są do 

przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności: 

a) uczestnicy wycieczek rowerowych muszą posiadać „kartę rowerową”, 

b) uczestnicy wycieczek posługujący się sprzętem pływackim muszą posiadać „kartę 

pływacką”, 

c) uczestnicy wycieczek poruszający się po drogach publicznych muszą znać przepisy o 

ruchu drogowym, 

d) uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych i pod nadzorem ratowników, 

 

 Zarówno kierownik wycieczki jak i opiekunowie mają szczególne obowiązki.  

 

Kierownik wycieczki jest obowiązany:  

a) opracować szczegółowy program i harmonogram wycieczki oraz wypełnić kartę 

wycieczki, 

b) opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim wszystkich uczestników, 

c) zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawować nadzór w tym zakresie, 

d) zapoznać z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich spełniania przez 

wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, 

e) określić zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu, sprawowania opieki i 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych, 
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f) dopilnować, aby wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i 

ekwipunek, zapewnić apteczki do udzielania pierwszej pomocy, 

g) zorganizować transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wycieczki, 

h) dokonać podziału zadań wśród uczestników wycieczki, 

i) dokonać z uczestnikami oceny odbytej wycieczki i sporządzić odpowiednie 

sprawozdanie. 

 

Opiekunowie wycieczki są zobowiązani: 

a) współdziałać z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki, 

b) dopilnować, aby wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia 

wycieczki, 

c) nadzorować realizację poszczególnych zadań przydzielonych uczestnikom wycieczki, 

d) wykonywać inne zadania, zlecone przez kierownika wycieczki. 

 

Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) i imprezie turystycznej 

wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów). Dla uczniów mieszkających na stancji zgoda 

wychowawcy klasy, a dla uczniów mieszkających w internacie – zgoda wychowawcy. 
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V. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

1. Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Zespołu Szkół Zawodowych 

w Brodnicy. 

2. Procedura stosowania apteczki pierwszej pomocy w Zespole Szkół Zawodowych w 

Brodnicy. 

3. Plan obrony cywilnej Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy. 

4. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z obiektów szkoły i internatu. 

5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy. 

 

VI. AKTY PRAWNE 

 

1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.  KODEKS PRACY (tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. 

Nr 24 poz. 141) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781). 

3. 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. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.). 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
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VII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły, placówki, jeżeli 

dostawca nie przedstawi oceny zgodności z polskimi normami. 

 

Symbol polskiej 

klasyfikacji wyrobów i 

usług (PKWiU) 

Tytuł normy Numer normy 

1 2 3 

36.11.11-55.00 

36.11.11-59.10 

36.11.11-70.60 

36.11.13-00.90 

36.14.11-00.51 

36.14.11-00.52 

36.14.13-00.61 

36.14.13-00.62 

36.14.14-30.60 

Meble szkolne i przedszkolne. 

Wymagania i badania. 
PN-90/F-06009 

Meble szkolne. Stoły 

uczniowskie: do kreślenia i 

rysowania, do nauki języków 

obcych. Podstawowe wymiary 

funkcjonalne. 

PN-881F-6010/02 

Meble. 

Krzesła i stoły szkolne. 

Wymiary funkcjonalne. 

PN-ISO 5970 
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2. Wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły, placówki, jeżeli 

dostawca nie przedstawi certyfikatu zgodności i deklaracji zgodności i nie 

oznaczy wyrobu znakiem CE. 

Symbol polskiej 

klasyfikacji wyrobów 
i usług (PKWiU) 

 

Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu 
 

22.24.25-50.00 
 
 

17.40.25-90.30 
25.24.28-70.90 
 

36.40.11-55.10 
36.40.13-00.1 
36.40.13-00.14 

36.40.13-00.18 
36.40.13-00.3 
36.40.13-00.32 

36.40.13-00.39 
36.40.13-00.2 
36.40.13-00.21 

36.40.13-00.22 
36.40.13-00.23 
36.40.13-00.24 

36.40.13-00.25 
36.40.13-00.27 
36.40.13-00.29 

36.40.14-50.91 
36.40.14-90.3 
36.40.14-90.31 

36.40.14-90.32 
36.40.14-90.33 
36.40.14-90.34 

36.40.14-90.35 
36.40.14-90.36 
36.40.14-90.37 

36.40.14-90.39 
36.40.14-90.90 
 

36.40.14-90.90 

Nakrycia głowy zabezpieczające – kaski sportowe (kolarskie, hokejowe, wrotkarskie, 
narciarskie, jeździeckie, do sportów wodnych i powietrznych) 
Pasy i szelki bezpieczeństwa z materiałów włókienniczych 

Sprzęt ochronny i ratunkowy z tworzyw sztucznych pozostały  
- liny, linki 
 

Wrotki i deskorolki 
Sprzęt lekkoatletyczny 
Stojaki do skoków lekkoatletycznych 

Płotki lekkoatletyczne 
Sprzęt kulturystyczny 
Siłownie 

Sprzęt kulturystyczny, pozostały 
Sprzęt gimnastyczny 
Poręcze gimnastyczne 

Konie, kozły, skrzynie gimnastyczne 
Drabiny gimnastyczne i kraty do przeplotów 
Drążki i kółka 

Równoważnie i odskocznie gimnastyczne 
Matryce i maty gimnastyczne 
Sprzęt gimnastyczny, pozostały 

Stoły do tenisa 
Urządzenia ogródków dziecięcych 
Huśtawki 

Zjeżdżalnie 
Wieże ze schodami  
Przelotnie 

Drabinki 
Stojaki do siatkówki i koszykówki 
Bramki do piłki 

Urządzenia ogródków, pozostałe 
Artykuły i wyposażenia sportowe, także do gier na świeżym powietrzu, gdzie indziej 
niewymienione – pozostałe 

Ściany wspinaczkowe 

36.63.74 
36.63.74-00 

36.63.74-00.1 
36.63.74-00.11 
36.63.74-00.12 

36.63.74-00.19 

Pomoce naukowe zasilane napięciem wyższym bezpieczne, emitujące promieniowanie 
laserowe lub promieniowanie α, β, γ 
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3. Podstawowe normy higieniczne dla zakładów nauczania i wychowania. 

Wyszczególnienie Minimalne powierzchnia na 1 ucznia (m) 

Izba szkolna, pokoje do nauki 1,2 – 1,3 

Sale specjalne, warsztaty 2,6 

Sale zabaw w przedszkolu 2,5 

Sale gimnastyczne 4 

Szatnie w szkołach 0,2 – 0,4 

Szatnie w przedszkolach 0,5 

Szatnie w internatach 5 

Izolatka, izba chorych 6 (1 łóżko na 50 wychowanków) 

Umywalni i WC 0,4 – 0,5 

Powierzchnia komunikacyjna rekreacyjna w 

szkole 
1,2 – 1,3 

Urządzenia sanitarne 

Umywalnia w szkole 
1 umywalka na 20 – 30 uczniów 

1 umywalka na 10 dzieci 

Umywalnia w przedszkolach 1 umywalka na 6 wychowanków 

Umywalnia w internacie 1 umywalka na 20 dziewcząt 

Miski ustępowe w szkole 1 miska + pisuar dla 40 chłopców 

Miski ustępowe w przedszkolu 1 miska na 15 dzieci 

Miski ustępowe w internacie 1 miska na 6 wychowanków 
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4. Zalecane temperatury w pomieszczeniach szkolnych. 

Lp. Nazwa pomieszczeń 0C 

1. Audytoria, klasy, laboratoria szkolne, kreślarnie   18 

2. Czytelnie 20 

3. Pokoje wykładowców i kancelarie 18 

4. Sale rekreacyjne, korytarze, klatki schodowe, szatnie, jadalnie, pralnie 16 

5. Sale posiedzeń, zebrań świetlice 18 

6. Biblioteki i archiwa 18 

7. Składnice biblioteczne i archiwa szkoły 12 

8. Gabinety lekarskie 22 

9. Portiernia i pokoje woźnych 18 

10. Warsztaty  16 

11. Natryskanie i rozbieralnie 22 

12. Ustępy i umywalnie 18 

13. Sale gimnastyczne 15 

14. Składy sprzętu sportowego 10 
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5. Wymagane oświetlenie pomieszczeń światłem elektrycznym. 

Nr ref. 
Rodzaj wnętrza zadania 

lub czynności 
lx Uwagi 

6.2.1 Sale lekcyjne, pokoje 
nauczycielskie 

300 Zaleca się oświetlenie 
sterowane. 

6.2.2 Sale lekcyjne dla klas 
wieczorowych i nauki 
dorosłych 

500 Zaleca się oświetlenie 
sterowane. 

6.2.3 Sale wykładowe 500 Zaleca się oświetlenie 
sterowane.  

6.2.4 Tablice 500 Ochrona przed lustrzanymi 
odbiciami światła 

6.2.5 Stół demonstracyjny 500 W salach wykładowych 750 
lx 

6.2.6 Pracownie artystyczne 500  

6.2.8 Pracownia rysunku 
technicznego 

750  

6.2.9 Pracownia zajęć 
technicznych i laboratoria 

500  

6.2.11 Warsztaty dydaktyczne 500  

6.2.13 Pokoje do zajęć 
komputerowych (obsługa 
komputera) 

300 . 

6.2.14 Laboratoria językowe 300  

6.2.15 Pokoje do odrabiania lekcji 500  

6.2.16 Hole wejściowe 200  

6.2.17 Strefy komunikacji, korytarze 100  

6.2.18 Schody 150  

6.2.20 Pokoje nauczycielskie 300  

6.2.21 Biblioteka: półki na książki 200  

6.2.22 Biblioteka: miejsca do 
czytania 

500  

6.2.23 Magazyny materiałów 
edukacyjnych 

100  

6.2.24 Sale sportowe, 
gimnastyczne, baseny 

300  

6.2.25 Stołówki szkolne 200  

6.2.26 Kuchnia 500  

 


