
Zarządzenie nr  37/2022 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie  

z dnia 11 października 2022 roku 
 

w sprawie: bezpieczeństwa i zachowania szczególnych środków ostrożności w okresie prowadzenia prac 
związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1604), działając w oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 6 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).  

 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. W związku z rozpoczęciem w dniu 11 października 2022 r. prac związanych z rozbudową 
Szkoły zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad dotyczących 
bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w celu wyeliminowania 
narażenia uczniów na niebezpieczeństwo.  

2. Zabrania się wchodzenia na wydzielony teren placu budowy do czasu odwołania zakazu. 

3. Zakaz wchodzenia na wydzielony teren placu budowy, o którym mowa w ust. 2 dotyczy 
wszystkich dzieci, uczniów, pracowników Szkoły, rodziców oraz wszystkich osób postronnych.  

                                                                 

                                                                  § 2 

Zobowiązuje się: 

1) wszystkich nauczycieli, którzy w dniu 11 października 2022 r. będą prowadzić pierwsze 
zajęcia edukacyjne w tym dniu w poszczególnych oddziałach, do przeprowadzenia pogadanki na 
temat zasad bezpieczeństwa w związku z prowadzeniem prac budowlanych i zakazu wchodzenia na 
wydzielony teren placu budowy oraz odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym;  

2) wychowawców do przypominania co najmniej raz w tygodniu, obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa w związku z prowadzeniem prac budowlanych i odnotowania tego faktu w dzienniku 
lekcyjnym;  

3) wszystkich nauczycieli do informowania Dyrektora Szkoły o zauważonych niebezpiecznych 
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci, uczniów, pracowników i innych osób 
przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników administracji i obsługi do bezwzględnego 
przestrzegania zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności:  

1) informowania Dyrektora Szkoły o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu dzieci, uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły;  



2) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci i uczniów 
w czasie dyżurów;  

3) sprawowania nadzoru nad osobami wchodzącymi na teren szkoły oraz egzekwowania zakazu 
wchodzenia na teren placu budowy, również w godzinach pracy wykraczających poza czas trwania 
zajęć szkolnych.  

 

§ 4 

Zarządzenie zostaje ogłoszone w dniu 11 października o godzinie 8.00 poprzez radiowęzeł 
szkolny oraz zostaje zamieszczone na stronie www.sp6.chrzanow.pl i w dzienniku elektronicznym. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu odwołania.  


