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PROCEDURY WARUNKUĄCE BEZPIECZEŃSTWO W BURSIE I POZA 

NIĄ,W TYM HIGIENY PRACY ORAZ PROCEDURY SYTUACJI 

TRUDNYCH WYCHOWAWCZO  

W BURSIE NR 6 

 

zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora Bursy z dnia 21.07.2020r. 

 

Powyższe procedury zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Ustawa o systemie oświaty i Prawo oświatowe 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. nr 6 poz. 69 ze zm.) –§2a, §4, §4a, §6 ust. 3-4, §7 ust. 5,§10 ust. 3, §12 ust. 4, §18 ust. 2-3, §21, 

§44 a. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                    

i placówkach (Dz. U. poz. 2140). 

4.  Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia                             

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późniejszymi 

zmianami) 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz.763). 

7. Statut 

 

Wstęp 

Mając na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań, uczynienie 

oddziaływań wychowawczych bardziej skutecznymi i trafnymi, opracowano procedury 

postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu wychowanków  wychowawców. 

Wypracowane procedury postępowania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wychowanka  

w bursie oraz ułatwienie i ujednolicenie postępowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, art. 6 pkt. 1 określa obowiązki nauczyciela, 

który brzmi: ,,Nauczyciel zobowiązany 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”. Bursa, jako instytucja 
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opiekuńczo-wychowawcza powołana jest m. in. do wspierania wychowanka w jego rozwoju oraz 

pomocy w rozwiązywaniu jego problemów. Wychowanek, którego zachowanie przejawia cechy 

niedostosowania społecznego ma prawo oczekiwać od bursy kompleksowej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy to pomocy doraźnej, koniecznej w sytuacji kryzysowej. 

Do podejmowania działań interwencyjnych przez bursę w sytuacjach kryzysowych zobowiązują 

treści zawarte w/w dokumentach.  

 

Cele procedur: 

 zwiększenie bezpieczeństwa w bursie, 

 usprawnienie skuteczności oddziaływań wychowawczych bursy w sytuacjach trudnych, 

 wskazywanie działań naprawczych, 

 zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych, 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka. 

 

Spis procedur: 

załącznik nr 1 do Zarządzenia  Procedura Antyterrorystyczna w Bursie nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 2 do Zarządzenia  Procedura reagowania na cyberprzemoc w Bursie nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 3 do Zarządzenia  Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Bursie nr 6            

   w Warszawie 

załącznik nr 4 do Zarządzenia  Procedura postępowania w przypadku używania przez  

wychowanka wulgaryzmów wobec rówieśników i wychowawców 

(agresja słowna) 

załącznik nr 5 do Zarządzenia  Procedura postępowania wychowawcy, gdy zachodzi uzasadnione  

   podejrzenie, że wychowanek jest sprawcą przemocy fizycznej                                           

   i psychicznej w Bursie nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 6 do Zarządzenia Procedura postępowania wychowawców, gdy zachodzi uzasadnione  

 podejrzenie, że wychowanek jest ofiarą przemocy fizycznej                             

i psychicznej w Bursie nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 7 do Zarządzenia   Procedura zwalniana wychowanków z opłat za posiłki lub pobyt  

    w Bursie nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 8 do Zarządzenia  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych  

   zachowań lub tzw. „Fali” w Bursie nr 6 

załącznik nr 9 do Zarządzenia Procedura postępowania z agresywnym rodzicem wychowanka na  

  terenie  Bursy nr 6 

załącznik nr 10 do Zarządzenia  Procedura postępowania w przypadku ataku na wychowanka poza  



3 
 

    terenem Bursy nr 6 

załącznik nr 11 do Zarządzenia  Procedura reagowania w przypadku wystąpienia choroby  

    wychowanka Bursy nr 6 w Warszawie 

załącznik nr 12 do Zarządzenia  Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez  

     wychowanka Bursy nr 6 czynu karalnego 

załącznik nr 13 do Zarządzenia  Procedura reagowania na wystąpienie zagrożenia nadmiernego  

     korzystania z internetu przez wychowanków Bursy nr 6                               

     w Warszawie 

załącznik nr 14 do Zarządzenia  Procedura reagowania na nawiązywanie niebezpiecznych  

     kontaktów w internecie przez wychowanka - uwodzenie,     

     zagrożenie pedofilią 

załącznik nr 15 do Zarządzenia  Procedura postępowania w przypadku wychowanka będącego  

     ofiarą czynu karalnego w Bursie nr 6 

załącznik nr 16 do Zarządzenia  Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pedofilii                      

     w Bursie nr 6 

załącznik nr 17 do Zarządzenia Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków  

    rozpowszechniania pornografii przez wychowanka w Bursie nr 6 

załącznik nr 18 do Zarządzenia Procedura reagowania na zjawisko sekstingu, prowokacyjne  

    zachowania seksualne i aktywność seksualną jako źródło dochodu  

    osób nieletnich w Bursie nr 6 

załącznik nr 19 do Zarządzenia Procedura postępowania w sytuacji wypadku wychowanka                           

    w Busie nr 6 

załącznik nr 20 do Zarządzenia Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji  

    psychoaktywnych w Bursie nr 6 

załącznik nr 21 do Zarządzenia Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków  

    niepokojących zachowań seksualnych wśród wychowanków  

    Bursy nr 6 

załącznik nr 22 do Zarządzenia Procedura zwalniania i wyjazdów wychowanka na zajęcia  

    pozaszkolne, wyjścia indywidualne w czasie wolnym, wyjazdy  

    weekendowe,  studniówki, itp. 

załącznik nr 23 do Zarządzenia Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy pracownika  

    Bursy nr 6 


