PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W XVIII LO IM. JANA ZAMOYSKIEGO
1. Podczas zajęć szkolnych aż do ich zakończenia w danym dniu uczniowie mają obowiązek
przebywania na terenie szkoły i nieopuszczania go także podczas przerw.
2. Wchodzenie i wychodzenie z budynku szkolnego odbywa się tylko wejściem głównym; pozostałe
wyjścia są ewakuacyjne.
3. Szkoła wyposażona jest w zewnętrzny monitoring wizyjny zapisywany na okres tygodnia.
4. Zwolnienia uczniów z kilku lekcji:
 rodzice powinni drogą elektroniczną wysłać do wychowawcy i nauczycieli uczących
prośbę o zwolnienie ucznia z zajęć;
 prośba ta powinna być przesłana przed rozpoczęciem zajęć danego dnia;
 wychowawca wyraża zgodę i usprawiedliwia nieobecność ucznia.
5. Zwolnienia uczniów z powodu złego samopoczucia:
 uczeń, który podczas zajęć źle się poczuł, powinien niezwłocznie zgłosić się
do pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu;
 pielęgniarka szkolna, powiadamiając dyrektora szkoły, lub w razie jej nieobecności
dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lub
wezwaniu pogotowia, o czym sekretariat zawiadamia rodziców ucznia;
 niepełnoletni uczniowie zwolnieni z zajęć muszą zostać odebrani przez rodziców;
 jeśli rodzice nie mogą odebrać ucznia, pozostaje on do końca zajęć w szkole pod opieką
pielęgniarki lub dyrektora;
 niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia, który źle się poczuł;
nie jest także możliwe telefoniczne zwalnianie uczniów z zajęć.
6. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego:
 jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie
lekcyjnej, rodzice mogą zwolnić ucznia (pisemnie drogą elektroniczną u wychowawcy
klasy) z zajęć wychowania fizycznego na cały okres zwolnienia lekarskiego;
 jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na lekcjach środkowych – uczeń
zwolniony z zajęć ma obowiązek przebywania na lekcji pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego.
7. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii:
 jeśli zajęcia religii odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, rodzice
mogą zwolnić ucznia (pisemnie - drogą elektroniczną u wychowawcy klasy) z zajęć w
całym semestrze;
 jeśli zajęcia odbywają się na lekcjach środkowych, uczeń ma obowiązek zgłosić się
do biblioteki i pozostać pod opieką nauczyciela biblioteki.
8. Bezpieczeństwo psychiczne uczniów jest monitorowane m.in. przez ankiety dotyczące atmosfery
i samopoczucia uczniów na terenie szkoły, a także poprzez ankiety o pracy nauczycieli.
9. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń – nauczyciele i pracownicy mają obowiązek
zapoznania się z nimi i stosowania w odpowiednich sytuacjach.
10. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z Regulaminem organizowania wycieczek; uczestnicy
wycieczek mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem uczestnika wycieczki i przestrzegania
go.
11. Rodzice i uczniowie powinni informować wychowawców, nauczycieli, dyrekcję, psychologów
szkolnych i pracowników niepedagogicznych szkoły o wszystkich niepokojących sytuacjach
mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

12. WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO udzielają:
1) Wychowawca klasy
2) Psycholog szkolny
3) Dyrektor szkoły
4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
22 826-99-86
ul. Złota 9 lok. 3 Warszawa
5) Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
22 627 07 25
ul. Dobra 5 lok. 15 Warszawa
6) Poradnia Rodzinna
22 622 99 09
ul. Mokotowska 55 lok. 4 Warszawa
7) Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP
22 646 57 28, 22 646 57 25
ul. Boryszewska 4 Warszawa
8) Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
22 822 36 01, 22 822 06 11
ul. Raszyńska 8/10

