
 

 
 
 

„Rok Bezpiecznej Szkoły” 
 

Cele podejmowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu działań: 
 

1. Realizacja priorytetu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013 
2. Realizacja zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 

bezpieczniej” w obszarze oświaty województwa opolskiego. 
3. Wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań podejmowanych na rzecz prawa dziecka do bezpieczeństwa. 
4. Wzmocnienie współpracy z administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. 
5. Poszerzenie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole. 
6. Kształtowanie świadomości życia w ekologicznym i prozdrowotnym środowisku szkolnym oraz rodzinnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ  

 
Lp. Obszar/temat Zadanie Termin 

realizacji 
Partnerzy w realizacji zadań 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo dzieci             
i młodzieży 

1.Spotkania z rodzicami w szkołach gimnazjalnych na 
temat „Bezpieczeństwo dzieci zaczyna się od Ciebie”. 

rok szkolny 
2012/2013  

PPP, Policja, dyrektorzy szkół  i placówek, 
Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu 

2. Warsztaty „Przyhamuj życie przed Tobą” dla 
uczniów szkół wszystkich typów szkół 
a) „Bezpieczne zachowanie na jednośladach”, 
b) „Turniej BRD” – dla uczniów IV klas szkół 
podstawowych i I, II klasy szkół gimnazjalnych, 
c) „Turniej motoryzacyjny” – dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 
d) Szkolenia dla nauczycieli wychowania 
komunikacyjnego 

kwiecień 2013 
 
 
maj 2013 
 
kwiecień 2013 
 
kwiecień 2013 

Policja, PPP, dyrektorzy szkół, Straż Pożarna, 
PZM 
Inspektorat Transportu Drogowego, WORD,  
ZSM w Opolu 
 
 
ZSB – w Brzegu 
 
WORD 

3. Przegląd inscenizacji szkolnych  - konkurs dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Tematyka – „Agresji 
mówimy stop”. 

maj 2013 Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Teatr Lalki  
i Aktora w Opolu, Zespół Państwowych Placówek 
Kształcenia Plastycznego w Opolu, dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 

4. Realizacja programu edukacyjnego „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

rok szkolny 
2012/2013 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, dyrektorzy 
szkół kształcących w zawodach budowlanych, 
Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu 

5. Konferencja „Piękne życie to bezpieczne życie”. 
a) Bezpieczeństwo w sieci. 
b) Bezpieczeństwo psychiczne 

czerwiec 2013 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,  
Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

6. Konkurs na plakat dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych: 
„Moje prawa są chronione”, 
„Moje prawa są zagrożone 

czerwiec 2013 
 

 

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego w Opolu, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Opolu, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 

7.Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalych województwa 
opolskiego  
„Edukacja dla Bezpieczeństwa - współczesne 
wyzwania „ 

marzec 2013 Ministerstwem Obrony Narodowej,  Wojewódzki  
Ośrodek Ruchu Drogowego  w Opolu, Komenda 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Opolu;  
Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu 

Promocja zdrowego         
i bezpiecznego stylu 

życie 

1. Udział w spotkaniach z dyrektorami szkół – 
promocja  programów : „Owoce w szkole”, 
 „Szklanka mleka” i „Kształtowanie bezpiecznych 
nawyków żywienia. 

luty –czerwiec 
2013 

 
 

Agencja Rynku Rolnego (Oddział   w Opolu) 
 

2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją różnych 
form wypoczynku I działań prozdrowotnych: 
a) Kontrola realizacji różnych form zimowego i 
letniego  wypoczynku dzieci i młodzieży 
 i działań prozdrowotnych.  

rok szkolny 
2012/2013 

 
 

Organizatorzy wypoczynku , dyrektorzy szkół i 
placówek oświatowych, Policja, Sanepid, 
Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Pożarna 
 

3.Realizacja programu „Przeciwdziałanie Wadom 
Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w woj. Opolskim, 

rok szkolny 
2012/2013 

 

Państwowa Medyczna Wyższa  Szkoła 
Zawodowa w Opolu 

4. Happening działań podjętych w szkołach 
wszystkich typów pod hasłem „Piękne życie to 
bezpieczne życie” – Światowy Dzień Zdrowia”. 

kwiecień 2013 Dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek 
oświatowych. Sanepid 

3. Dokumentowanie  
i promowanie działań 
edukacyjnych 

Innowacje pedagogiczne na temat „Piękne życie to 
bezpieczne życie”: Bank Dobrych Praktyk „Razem 
Bezpieczniej” 

rok szkolny 
2012/2013 

Dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz placówek 
oświatowych 



Certyfikat Opolskiego Kuratora Oświaty:  
 Bezpieczna Szkoła 

październik 2013 PIP, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
Policja, Straż Pożarna, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Nysie, Sanepid, Inspekcja 
Transportu Drogowego 

 
1. Regulaminy konkursów zostaną umieszczone w zakładce „Rok Bezpiecznej Szkoły”  na stronie Kuratorium Oświaty  
w Opolu w styczniu 2013 roku. 
2. Dokładne terminy realizacji zadań, przy których podano miesiąc, będą na bieżąco uzupełniane. 
3. Regulamin Certyfikatu Opolskiego Kuratora Oświaty wprowadzony zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.  
4.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania uzasadnionych zamian ww. harmonogramie. 


