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1. Zabrania się wnoszenia do szkoły, na teren szkolny lub na wydarzenia szkolne oraz 

noszenia przy sobie broni w rozumieniu Ustawy o Broni (WaffG) - w aktualnie obowiązującej 

wersji. Zaliczają się tu przedmioty wymienione w Ustawie o Broni jako zabronine (zwłaszcza 

tak zwane noże motylkowe, noże typu push dagger, noże sprężynowe, noże grawitacyjne, 

pałki metalowe, pałki z odważnikiem, kastety) oraz przedmioty, których noszenie przy sobie 

jest zabronione zgodnie z Ustawą o Broni (noże otwierane jedną ręką, noże sztywne o 

długości klingi przekraczającej 12 cm itd.) a także broń palna. 

 
 
2. Zakaz rozciąga się również na porównywalne przedmioty (np. broń hukowa, gazowa, 

sygnałowana), rozpylacze gazu, broń sieczną, broń kolną, a także na przedmioty podobne 

do broni jak nóż rzeźniczy, nóż kuchenny lub scyzoryk, pieprz w sprayu i wskaźnik laserowy. 

 
 
3. Zabroniona jest także broń, której używanie wyłączone jest częściowo lub całkowicie 

spod nakazu posiadania zezwolenia na broń lub zakazu w rozumieniu Ustawy o Broni, lub 

która częściowo bądź całkowicie wyłączona jest z zakresu Ustawy o Broni (np. wiatrówki o 

energii kinetycznej pocisku do 0,5 J lub broń zabawkowa). Zakazane jest także wnoszenie i 

noszenie przy sobie replik broni, które ze względu na swój wygląd mogą zostać pomylone z 

bronią w rozumieniu Ustawy o Broni. 

 

4. Zakaz obejmuje także pełnoletnie uczennice i pełnoletnich uczniów, którzy albo 

posiadają pozwolenie na noszenie broni (pozwolenie na broń i tzw. małe pozwolenie na 

broń), albo którym wolno kupować broń nie wymagającą zezwolenia. 

 
 
5. Ponadto zabronione jest wnoszenie i noszenie przy sobie wszelkiego rodzaju 

amunicji, sztucznych ogni, czarnego prochu oraz chemikalii, którymi można zranić 

człowieka lub które można wykorzystać w związkach wybuchowych. 



6. Dyrekcja szkoły może dopuścić wyjątki w pojednyczych sytuacjach np. zawodów 

sportowych, przedstawień teatralnych, zajęć z gospodarstwa domowego lub podczas 

wydarzeń szkolnych połączonych ze sprzedażą żywności. 

 
 
7. Wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie zostają każdorazowo na początku roku 

szkolnego pouczeni o treści niniejszej dyrektywy okólnej. Należy przy tym zwrócić 

szczególną uwagę na zagrożenia związane z określoną grupą wiekową. Ponadto należy 

także zwrócić uwagę na fakt, że wnoszenie przedmiotów zabronionych niniejszą dyrektywą 

może skutować zastosowaniem środka wychowawczego lub dyscyplinarnego. 

 

8. Kopię niniejszej dyrektywy okólnej należy wydać w chwili przyjęcia uczennicy lub 

ucznia do szkoły (z reguły w pierwszej lub piątej klasie oraz przy podjęciu nauki w szkołach 

zawodowych) do wiadomości opiekunom prawnym. 

 

9. Niniejsza dyrektywa okólna wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 i wygasa z dniem 

31.12.2027. Dyrektywa odnośna wygasa z upływem dnia 31.12.2021. 


