
 

 

 

 

 Obowiązki nauczyciela w zakresie bhp 

 

Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem odpowiedzialnego 

wypełniania obowiązków przez każdego nauczyciela, w tym zwłaszcza: 

         Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.  nr  256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami)          

         art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r., Nr 97, poz.  674  ze zmianami) cyt.: 

 „ Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  dążyć 

do pełni własnego rozwoju osobowego....”,  

        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 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami) 

        Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych   

przepisów,  (ustaw i wykonawczych i rozporządzeń) regulujących pracę z dziećmi i młodzieżą. 

       

1. Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć: 

� posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym 
stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją, 

� odbyć w tym zakresie stosowne instruktaże i szkolenia,  

� znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy, 

 

2. Obowiązki w sali zajęć / pracowni wykładowej:  

� nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy,  

� zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, 

� sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć  nie zagrażają bezpieczeństwu studentów, 

� zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, np.: czy nie są zbite lub pęknięte,  

� zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie są powyrywane kontakty,  

� sprawdzić czy nie ma zniszczonych stołów i krzeseł, co może zagrażać bezpieczeństwu studentów,  

� w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala  nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 
obowiązek powiadomienia o tym dyrektora uczelni celem spowodowania usunięcia zagrożenia. 

� do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

� przed rozpoczęciem zajęć winien zadbać o wywietrzenie sali,  

� nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć, 



� zapoznaje studentów z regulaminem pracowni i instrukcjami obsługi sprzętu będącego do ich dyspozycji, 

�  nauczyciel określa  zasady korzystania z sali wykładowej, pracowni i pomocy dydaktycznych, 

� informuje o  przebiegu zajęć oraz o środkach i zasadach bezpieczeństwa,  

� podczas zajęć nauczyciel nie może studentów pozostawić bez żadnej opieki, 

�  w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzić studentów z sali / pracowni oraz  zgłosić to nauczycielowi 
z sali obok,  (sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za studentów), 

� w razie stwierdzenia niedyspozycji studenta, jeśli zaistnieje taka potrzeba musi udzielić pierwszej pomocy 
i  bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora uczelni, 

� powinien także kontrolować właściwą postawę studentów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy w 
pozycji siedzenia, 

� zadbać o czystość, ład i porządek sali wykładowej, pracowni podczas trwania zajęć i po jej zakończeniu, 

� po skończeniu zajęć powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez 
wybiegających studentów (może to spowodować uderzenie w przechodzących na korytarzu), 

� nauczyciel obowiązany jest  przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji oraz do 
respektowania prawa studentów - przewidzianych pełnych przerw. 

 

3. Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem 

zajęć: 

 Nauczyciel obowiązany jest do: 

� dopilnowania, by w czasie przerw sale lekcyjne były wywietrzone  

� niedopuszczania do palenia  papierosów na terenie uczelni, 

� natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych. 

4. Powinności nauczyciela w przypadku różnych zagrożeń bhp: 

 Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych, zapoznać  się z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego w uczelni i ją przestrzegać. Winien posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym i  znać  obowiązki postępowania na okoliczność różnych zagrożeń:  

� postępowania  w razie zauważenia ognia, 

� sygnały alarmowe na wypadek różnych zagrożeń,  

� plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 

� zasady zachowania w różnych sytuacjach i wynikające  z tego obowiązki. 

O sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji uczelni  decydują wcześniej podjęte i sprawdzone działania 

 i ustalenia: 

1. Nauczyciel zna szczegółowy plan ewakuacji z każdej kondygnacji budynku, w którym prowadzi 
zajęcia lub pełni dyżur. 

2. Potwierdza zapoznanie się z zasadami zgodnego z nim postępowania. 
3. Przestrzega zasadę, iż młodzież opuszczając salę, pracownię zabiera przedmioty 

przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni). 
4. Nauczyciel zamyka drzwi do pomieszczenia i pozostawia klucze w drzwiach. Dokładnie 

sprawdza, czy nie pozostał w nich żaden student.  Pracownie, które mają być zamykane (np. 
kosmetyczna) powinien określać odpowiedni zapis w planie ewakuacji,  
a nauczyciele uczący w tych pomieszczeniach klucze do nich przekazują dyrektorowi. 

5. Nauczyciel opiekuje się studentami grupy, z którymi w danym momencie miał zajęcia,  
aż do odwołania alarmu. 

6. Wykładowca zabezpiecza dokumentację ( dzienniki lekcyjne, itp.), zabiera ją ze sobą. 



7. Nauczyciel i studenci powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości, we 
wcześniej w planie ewakuacji wyznaczonych miejscach. 

8. Nauczyciel po doprowadzeniu studentów w wyznaczone miejsce zgłasza prowadzącemu 
akcję stan liczebny i opiekuje się nimi do czasu innych ustaleń dyrektora lub osoby dowodzącej 
akcją. 

9.  Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną opiekun może odebrać płaszcze z szatni 
dla całej grupy. 

5. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku: 

Studenci i wszyscy pracownicy uczelni są obowiązani do natychmiastowego informowania nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, o każdym zaistniałym lub zauważonym wypadku. 

Wykładowca powinien: 

1. Udzielić studentowi, który uległ wypadkowi pierwszej pomocy. 

2. Zgłosić wypadek dyrektorowi uczelni. 

3. Zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian. 

4. Postępować zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora uczelni lub osoby przez niego wyznaczonej.  

5. Złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu postępowanie dotyczące ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku. 

 

   

 

 

 

 


