
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  

W PRUSZKOWIE 

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 2002 r.                  

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. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 

2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) 

5. 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) 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                 

( z późniejszymi zmianami) 

7. 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) 

8. Statut Młodzieżowego Domu Kultury 

 

 

 



 

 

I. Ogólne zasady pozostawania dziecka pod opieką Młodzieżowego Domu Kultury 

II. Organizacja zajęć dydaktycznych  

III. Usprawiedliwianie nieobecności uczestnika 

IV. Postępowanie z uczestnikiem zajęć, który ma dolegliwości zdrowotne 

V. Postępowanie z uczestnikiem zajęć, który uległ wypadkowi 

VI. Postępowanie z uczestnikiem  zajęć nieprzestrzegającym regulaminów 

obowiązujących  w placówce 

VII. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci  

VIII. Postępowanie w przypadku agresywnych zachowań uczestnika zajęć 

Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników zajęć                               

w Młodzieżowym Domu Kultury poprzez:   

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

• usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczestników zajęć, 

• zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren Młodzieżowego Domu 

Kultury, 

• zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Młodzieżowego Domu 

Kultury 

 Procedury dotyczą:   

• kadry zarządzającej, 

• nauczycieli, 

• rodziców/prawnych opiekunów uczestników zajęć, 

• uczestników zajęć, 

• pracowników administracji i obsługi. 

  

 

 



 

TELEFONY ALARMOWE  

999 POGOTOWIE RATUNKOWE  

998 STRAŻ POŻARNA 

997 POLICJA 

112  JEDNOLITY OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY  

 

I. OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ 

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

 

1. Budynek  Młodzieżowego Domu Kultury służy realizacji celów statutowych.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć przekazują aktualne dane kontaktowe 

oraz informacje o stanie zdrowia i zasadach opuszczania Młodzieżowego Domu 

Kultury przez dziecko na odpowiednich formularzach. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

Młodzieżowego Domu Kultury przed wyznaczonymi godzinami zajęć lub 

pozostawione po zakończonych zajęciach. 

4. Podczas zajęć uczestnik pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych 

pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, których polecenia zobowiązany jest 

respektować.  

5. W czasie przeznaczonym na zajęcia uczestnik nie może opuszczać terenu 

Młodzieżowego Domu Kultury.  

6. W pracowniach uczestnik może przebywać wyłącznie za zgodą nauczyciela, 

respektując obowiązujące regulaminy.  

7. Uczestnik nie może przynosić do Młodzieżowego Domu Kultury przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu, np. latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji 

toksycznych.  

8. Uczestnik powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom Młodzieżowego Domu 

Kultury informacje o zauważonych zagrożeniach. 



 

9. Rodzice uczestników przebywają wyłącznie na parterze Młodzieżowego Domu 

Kultury. 

10.  W trakcie załatwiania spraw na poziomie – 1 oraz +1 Młodzieżowego Domu Kultury 

wpisują się do księgi oraz pozyskują kartę z napisem „gość”. 

11. Wstęp do budynku Młodzieżowego Domu Kultury osób niebędących:   

• uczestnikami zajęć lub pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury, 

• rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników zajęć, bądź osobami 

uprawnionymi do odbierania dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury,  

• kontrahentami lub współpracownikami Młodzieżowego Domu Kultury,  

• pracownikami Starostwa Powiatowego lub gminnych jednostek 

organizacyjnych, 

•  pracownikami Kuratorium Oświaty w Warszawie lub urzędów administracji 

publicznej powiatu pruszkowskiego lub województwa mazowieckiego, 

pracownikami, przedstawicielami innych szkół, jednostek, podmiotów, 

 zwanych dalej „gośćmi”, podlega kontroli i ewidencji.  

W tym celu:  

• pracownik Młodzieżowego Domu Kultury sprawdza czy osoba, do której 

zamierza udać się gość, potwierdza gotowość spotkania,  

•  gość udaje się na spotkanie po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu karty 

ewidencji wstępu wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz sprawdzeniu 

przez pracownika Młodzieżowego Domu Kultury, na podstawie 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, prawidłowości jej wypełnienia,  

• pracownik Młodzieżowego Domu Kultury potwierdza na karcie ewidencji 

wstępu wyjście gościa z budynku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  W MŁODZIEŻOWYM DOMU 

KULTURY 

 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną  ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć. 

2.  O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczestnicy zajęć są informowani 

przez pracowników Młodzieżowego Domu Kultury lub za pośrednictwem strony 

www.mdkpruszkow.pl 

3. Podczas zajęć dydaktycznych uczestnicy pozostają pod opieką osób prowadzących 

te zajęcia.  

4. Nauczyciel na każdych zajęciach sprawdza listę obecności.  

5. Każda pracownia ma swój regulamin, z którym nauczyciel zapoznaje uczestników 

w czasie pierwszych zajęć i po dołączeniu nowych osób do grupy. 

6. Po zakończonych zajęciach grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za 

co odpowiada nauczyciel, który prowadził zajęcia.  

7. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników zajęć i pracowników 

Młodzieżowego Domu Kultury dyrektor może podjąć decyzję o okresowym 

zawieszeniu działalności Młodzieżowego Domu Kultury zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdkpruszkow.pl/


 

 

 

 

III.  USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKA 

 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczestników niepełnoletnich na zajęciach  

dokonują rodzice wysyłając mail na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl.                        

Uczestnicy pełnoletni mogą to zrobić samodzielnie. 

2. Brak usprawiedliwienia nieobecności lub nieobecność przekraczająca miesiąc (nie 

poparta uzasadnieniem, tj. wyjazd stypendialny, choroba, itp.) skutkuje 

skreśleniem uczestnika z listy. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE Z UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ, KTÓRY MA 

DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE 

 

1. Uczestnik zajęć powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi. 

2. W przypadku zachorowania uczestnika zajęć na terenie Młodzieżowego Domu 

Kultury  należy powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać 

dziecko  z Młodzieżowego Domu Kultury  i zapewnić mu opiekę medyczną. 

3. W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, uczestnika 

zajęć  może odebrać inna, upoważniona przez rodzica osoba. 

4. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest 

pogotowie ratunkowe. Uczestnik zajęć zostaje powierzony opiece personelu 

medycznego karetki i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) 

towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury. 
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V. POSTĘPOWANIE Z UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ, KTÓRY ULEGŁ 

WYPADKOWI 

 

1. Pracownik Młodzieżowego Domu Kultury, który powziął wiadomość o wypadku 

uczestnika zajęć:  

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy  

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczestników zajęć                          

z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone 

zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zajęć,  

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora. 

2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczestnikowi zajęć, nauczyciel powiadamia rodzica o zdarzeniu.  

3. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe.  

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie Młodzieżowego 

Domu Kultury, dyrektor zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora 

sanitarnego.  

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor 

zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół 

powypadkowy.  

7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

Młodzieżowego Domu Kultury, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik 

wycieczki/ opiekun grupy i on odpowiada za nie.  



 

8. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego - w skład zespołu wchodzi: 

pracownik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauczyciel, pod opieką którego 

zdarzył się wypadek;  

9. Zespół: 

• przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową;   

• przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczestnikiem 

zajęć (w obecności − rodzica) i sporządza notatkę służbową;   

• przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania;  

• jeżeli świadkami są uczestnicy zajęć przesłuchanie odbywa się                           

w obecności nauczyciela, a protokół przesłuchania odczytuje się w 

obecności uczestnika zajęć;  

• sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku;  

• uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;  

• uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem 

rodzaju wypadku;  sporządza protokół powypadkowy;   

• protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury;   

• w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; 

• członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, 

może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole 

powypadkowym;   

• przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego               

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego; 

•  z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) 

poszkodowanego uczestnika zajęć, którzy potwierdzają ten fakt podpisem 

w protokole;   



 

• protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego 

uczestnika zajęć, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, organowi 

prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się 

na ich wniosek, jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje                

w szkole;   

• w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, 

którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu 

(są o tym informowani przy odbieraniu protokołu), zastrzeżenia składa się 

ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu 

zespołu. 11. Specjalista ds. BHP prowadzi rejestr wypadków wg wzoru 

określonego we właściwych przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

 

VI. POSTĘPOWANIE Z UCZESTNIKIEM  ZAJĘĆ NIEPRZESTRZEGAJĄCYM 

REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH   W PLACÓWCE 

 

1. W przypadku zachowania uczestnika, który utrudnia przeprowadzenie zajęć, 

nauczyciel podejmuje działania dyscyplinujące.  

2. W przypadku, gdy uczestnik nie koryguje swojego zachowania, nauczyciel 

korzysta z pomocy dyrektora lub wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.  

3. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczestnikiem zajęć, 

dyrektor lub wicedyrektor we współpracy z nauczycielem i rodzicami uczestnika 

zajęć przeprowadzają rozmowę o zaistniałym problemie i podjętych działaniach.  

4. Osoby, które mimo upomnień  nie przestrzegają regulaminów obowiązujących                  

w placówce zostają skreśleni z listy uczestników zajęć. 

 

 

 

 

 

 



 

VII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI  

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczestnicy zajęć są zabezpieczone 

oprogramowaniem antywirusowym. 

2. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

3. W trakcie zajęć uczestnicy zajęć mają obowiązek:   

• przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej; 

• przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec 

nowopoznanych osób;   

• nie przekazywać danych osobowych; 

• nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela; 

• nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela; 

• nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez 

zgody i wiedzy nauczyciela; 

• nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www i na dysku komputera; 

• w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela 

o pomoc.  

4. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ 

UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia agresji słownej uczestnika zajęć 

1. Nauczyciel bądź pracownik Młodzieżowego Domu Kultury będący świadkiem agresji 

słownej zobowiązany jest do natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą 

sytuację, tzn.: 

• zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną  

• wyjaśnić z uczestnikiem zajęć  jego zachowanie; 

 



 

2. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia 

przejawów agresji słownej uczestnika zajęć, nauczyciel zwraca się z prośbą o pomoc do 

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. 

3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z uczestnikiem zajęć w obecności rodziców                             

i nauczyciela. Zobowiązuje rodziców do podjęcia działań zapobiegających agresji słownej 

przez uczestnika zajęć. 

4. W przypadku braku poprawy zachowania uczestnika zajęć  Dyrektor podejmuje działania 

dyscyplinujące zgodnie ze Statutem. 

5. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 

Młodzieżowego Domu Kultury, Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie                

z procedurą postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi 

publicznemu. 

 



 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 

ZACHOWANIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCH  

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia agresywnego zachowania uczestnika zajęć 

Nauczyciel bądź pracownik Młodzieżowego Domu Kultury, który jest świadkiem 

agresywnego zachowania uczestnika zajęć  jest zobowiązany do: 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację poprzez: 

• odizolowanie uczestnika zajęć zachowującego się agresywnie od grupy, 

• wezwanie, w razie potrzeby, do pomocy innego pracownika Młodzieżowego Domu 

Kultury 

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, 

uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie.  

3. Nauczyciel  informuje rodziców uczestnika zajęć o jego agresywnym zachowaniu, 

zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem. 

4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji uczestnika z rówieśnikami 

(pobicia, zaczepianie itp.), nauczyciel wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia 

specjalistycznych badań psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek 

dotyczących prowadzenia uczestnika zajęć. 

5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania uczestnika zajęć wyjątkowo agresywnego 

bądź przejawiającego zachowania agresywne zagrażające zdrowiu, poinformowane 

zostaje pogotowie ratunkowe oraz rodzice dziecka w celu podjęcia interwencji 

zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom zajęć i pracownikom Młodzieżowego Domu 

Kultury. 

6. W przypadku braku współpracy rodziców/opiekunów uczestnika zajęć z pracownikami 

Młodzieżowego Domu Kultury  (np. nie stawianie się na spotkania, odmowa badania                 

w poradni specjalistycznej, zatajanie wyników badania w poradni, uniemożliwianie 

zasięgnięcia opinii u specjalistów zajmujących się dzieckiem) lub braku poprawy                        

w zachowaniu następuje pisemne skierowanie sprawy przez dyrektora w porozumieniu               

z nauczycielem  do adekwatnej instytucji typu Policja, MOPS, Sąd Rodzinny itp.  

 

Procedura przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2019 r. 


