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BLOK 1. 

               Bezpieczeństwo pracy          
w  placówce oświatowej  

 

Nina Woderska – Regionalna Koordynatorka Programu 
PROJEKTOR – Wolontariat Studencki Bydgoszcz



Co to jest bezpieczeństwo?

Najogólniej rzecz biorąc jest to pewnego rodzaju stan 
psychiczny (przeciwny do lęku i zagrożenia) i prawny, 

będąc w którym dana osoba ma poczucie całkowitej 
pewności. 



Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy natomiast to „zespół warunków, 
które powinny być zachowane w zakładzie pracy (np. 

placówce oświatowej) aby pracownicy mogli 
wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody 

dla zdrowia.”

Zadbaj więc o 

   ZDROWIE SWOJE I INNYCH OSÓB!



   Jak zadbać o swoje zdrowie     
     i bezpieczeństwo?



 Jak zadbać o swoje zdrowie 
bezpieczeństwo? 

UBEZPIECZENIE
Podpisanie oświadczenia wolontariusza sprawia, że z chwilą 

wyruszenia na projekt oraz przez cały czas jego trwania - aż do 
powrotu jesteś ubezpieczony od następstw 

nieszczęśliwych wypadków przez Fundację Rozwoju 
Wolontariatu.

Podpisanie oświadczenie jest warunkiem koniecznym do 
spełnienia, jeśli chcesz zrealizować projekt wakacyjny/feryjny 

czy systematyczny. Wystarczy wysłać je raz na adres Fundacji.



 

Jak zadbać o swoje zdrowie 
bezpieczeństwo? 

REGULAMIN
Przed zrealizowaniem projektu zapoznaj się z regulaminem 
programu PROJEKTOR – wolontariat studencki 2012. 
Zdobędziesz informacje, w jaki sposób postępować podczas 

realizacji projektu. Mając tą wiedzę, poczujesz się pewniej           
      i bezpieczniej w nowym miejscu i sytuacji.

Regulamin znajdziesz pod adresem:
http://www.projektor.org.pl/uploads/375_1.pdf



 

Regulamin programu 

  Regulamin programu jasno określa zasady,     
  którymi powinieneś się kierować, by zadbać      

o zdrowie swoje i uczestników projektu.



 
Projekty realizowane są w 2-3 osobowych zespołach.               

  Taki sposób realizowania zajęć pozwala na podział 
obowiązków, czy choćby na dodanie otuchy i wspierania się 

wzajemnie w trudnych momentach.

Minimalna liczba uczestników wynosi 10 osób. 

Maksymalna liczba uczestników uzależniona jest od charakteru 
prowadzonych zajęć i liczby wolontariuszy.                     

Ze względu na bezpieczeństwo na jednego wolontariusza  
  NIE powinno przypadać więcej niż 10 uczniów.



 SZKOLNY OPIEKUN 
PROJEKTU

W trakcie realizacji projektu wszystkie zajęcia 
prowadzone przez wolontariuszy muszą być 

nadzorowane przez Szkolnego Opiekuna Projektu – 
SOP (nadzór dotyczy strony merytorycznej i formalnej).  
SOP wyznacza dyrektor w każdej placówce biorącej udział 

w programie.

          Szkolny Opiekun Projektu powinien także pomagać     
                     w trudnych sytuacjach i wspierać 

wolontariuszy.



 Do zadań Szkolnego Opiekuna Projektu należy nadzór 
nad dziećmi uczestniczącymi w projekcie.  Powinien on 

być zawsze obecny w czasie trwania zajęć.

Wolontariusz nie może być traktowany jako 
wychowawca - opiekun. Powinien jednak cały czas   

pilnować o bezpieczeństwo dzieci i wiedzieć do kogo się 
zwrócić na wypadek niebezpiecznego zdarzenia.



 
Zadania dyrektora i SOP 

związane  z bezpieczeństwem
Dyrektor placówki lub SOP ma obowiązek zapoznać 

wolontariuszy z zasadami bezpieczeństwa i 
regulaminami obowiązującymi w szkole podczas realizacji 

zajęć poszczególnych typów (zajęcia ruchowe na sali  
       gimnastycznej, na boisku, na wycieczkach pieszych           
    rowerowych, na zajęciach w sali chemii, na strzelnicy itp.)



 
Zadania dyrektora i SOP 

związane  z bezpieczeństwem

Środki chemiczne, które 
pozostawia wolontariusz      
w  szkole w czasie projektu, 

należy odpowiednio 
zabezpieczyć i umieścić      

  w pomieszczeniu 
niedostępnym dla 

uczniów.



 
Piasek, plaża, słońce, jednak…

Wolontariusze nie mogą 
opiekować się grupą uczniów 

na pływalni, plaży, 
kąpielisku strzeżonym!

Zajęcia powinny odbywać 
się JEDYNIE na terenie 

szkoły!! Wolontariusze nie 
mogą wychodzić sami z dziećmi 

poza teren szkoły.

 Niech zajmą się tym fachowcy.



 
ZAPAMIĘTAJ!

Wakacje to odpowiedni czas na zbieranie 
doświadczeń, odpoczynek, poznanie nowych ludzi, a nie 

na rekonwalescencje!
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