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Rok Bezpiecznej Szkoły 

 

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z kierunków 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 określonym przez Ministra Edukacji 

Narodowej. Ministerstwo wobec tego ogłosiło obecny rok szkolny – „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”. 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, przyjazny klimat w środowisku szkolnym jest przedmiotem stałej 

troski Ministra Edukacji Narodowej. Krystyna Szumilas podkreśliła w liście do nauczycieli, 

pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców: „Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest 

obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić 

rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 

(…) Zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. Chrońmy dzieci i młodzież 

przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa poprzez 

kształtowanie postaw obywatelskich. Uczmy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. 

Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny. 

Wykorzystujmy powstające boiska i place zabaw i rozwijajmy pasje młodych Polaków.” 

Kolejnym punktem odniesienia jest rządowy program „Razem bezpieczniej”, który ma 

ograniczyć skalę zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on 

zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”.  

Program, realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, 

obejmować może wiele obszarów i  być otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne  

i obywatelskie. Ważnym obszarem objętym programem jest szkoła z jej najbardziej dokuczliwymi 

problemami: 

• Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.  

• Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.  

• Niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół.  

• Niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje - nauczyciele – 

uczniowie – rodzice – Policja. 

• Tolerancja dla zachowań patologicznych. 

Jakie zadania wobec tego wytyczono w ramach programu? 

• Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na 

poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych 

 i ich okolic.  

• Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu 

szkół.  

• Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji 

(nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi)  

w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.  

• Zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez patrole szkolne, posterunki w rejonach 

 i placówkach najbardziej zagrożonych; powiązanie odpowiedzialności policjantów 
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 i strażników gminnych (miejskich) za poszczególne rejony szkolne; upowszechnienie 

wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych dla dzieci i młodzieży.  

• Konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są one 

tolerowane.  

• Ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym. 

•  Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic,  

w szczególności dróg do i ze szkoły.  

• Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym 

uwzględnieniem pierwszej pomocy.  

• Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole wśród pielęgniarek, 

środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych.  

• Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji 

psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). 

•  Usprawnienie systemu prawnego, stworzenie prawnych gwarancji ochrony dzieci  

i młodzieży.  

• Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych 

wzorców zachowań. 

Kuratorium Oświaty w Opolu, realizując podstawowe założenie programu – działamy 

razem, włączyło się w ochronę bezpieczeństwa w środowiskach szkolnych. Chcielibyśmy 

sprawić, aby wszyscy, którym los polskich szkół nie jest obojętny, wzięli aktywny udział  

w programie. Najlepsze inicjatywy związane z bezpieczeństwem w przedszkolach/szkołach 

zostaną nagrodzone Certyfikatem – Bezpieczne przedszkole/Bezpieczna szkoła.  

Do najważniejszych celów podejmowanych przez nas działań możemy zaliczyć: 

• Realizacja zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze 

oświaty województwa opolskiego zgodnie z przypisanymi zadaniami. 

• Wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań podejmowanych na rzecz 

ochrony prawa dziecka do bezpieczeństwa. 

• Wzmocnienie współpracy z administracją samorządową i pozarządową. 

• Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole. 

• Kształtowanie świadomości życia w ekologicznym i prozdrowotnym środowisku 

szkolnym i rodzinnym. 

By osiągnąć ww. cele zaplanowaliśmy wiele różnych działań: spotkania  

z rodzicami i dyrektorami szkół, warsztaty dla uczniów, przegląd teatrów szkolnych, 

konferencje, happeningi, konkursy, publikacje przykładów Dobrych Praktyk. Wszystkie 

przedsięwzięcia mieszczą się w trzech obszarach tematycznych: 

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

2. Promocja zdrowego stylu życia. 

3. Dokumentowanie i promowanie działań edukacyjnych. 
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Osobą koordynującą realizację Programu jest: Wiesława Kostrzewa-Andros; tel. 77 45 24 420; 

wkostrzewaandros@kuratorium.opole.pl. 

Informacje dotyczące realizacji Programu można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Opolu w zakładce „Rok Bezpiecznej Szkoły”. 


