
 

 

REALIZACJA PROJEKTU = BEZPIECZNA SZKOŁA 

 

Głównym celem projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, realizowanego 

na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych (umowa nr MEN/2016/DWKI/604) jest: zwiększenie bezpieczeństwa w 

środowisku szkolnym poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy i nauki, zapobieganie 

wypadkom w szkołach i placówkach oświatowych, eliminowanie sytuacji niepożądanych 

wynikających z zagrożenia zewnętrznego jakim jest terroryzm oraz kształtowanie właściwej 

postawy w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.  

Działania wykonywane w ramach projektu przyczyniają się tym samym do podniesienia 

świadomości dyrektorów szkół i organów nadzorujących, zwiększenia wiedzy i kompetencji 

nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, poprawiają integrację uczniów szkół poprzez 

tworzenie im dogodnych warunków do różnorodnej aktywności i wreszcie wdrażają do szkół 

zasady bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia wzmacniając jednocześnie więzi pomiędzy 

nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. 

 

Rezultaty realizacji projektu w okresie: 01.01.2017 – 30.06.2017 

1. Zrealizowanie przeglądu stanu bezpieczeństwa w szkołach – w okresie 01.01 – 

30.06.2017 r.: 787 placówek: 

a. cel działania: pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole oraz skali i 

typów zagrożeń występujących na jej terenie pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia 

zewnętrznego – terroryzmu, 

b. metoda prowadzenia działania: AUDYT, czyli weryfikacja, obserwacja, ogląd 

zewnętrzny i wewnętrzny szkoły, zweryfikowanie możliwości dostępu osób z zewnątrz, 

przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem placówki oraz osobami odpowiedzialnymi za 

stan jej bezpieczeństwa, 

c. miernik rezultatu: dokumentacja projektowa, czyli mapy przeglądów sporządzone 

przez trenerów. 

2. Opracowanie i udostępnienie rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na 

wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia – w okresie 01.01 – 30.06.2017: 412 placówek: 



 

a. przeprowadzony w ramach zadania nr 1 przegląd pozwolił na wyciągniecie wniosków, 

rozpoznanie zagrożeń, ich szczegółową charakterystykę oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia, 

b. opracowane zostały rekomendacje dotyczące następujących zagadnień: 

• ewakuacja, 

• ładunek wybuchowy, podejrzany pakunek, 

• włamanie do szkoły, kradzież, 

• wtargnięcie terrorystów, 

• agresywny intruz, 

• broń biologiczna i chemiczna, 

c. miernik rezultatu: dokumentacja projektowa w postaci sporządzonych rekomendacji i 

następnie przekazanych szkołom. 

3. Zrealizowanie szkoleń dla nauczycieli i pracowników szkoły – w okresie 01.01 – 

30.06.2017 r.: 518 placówek: 

a. cele ogólne szkolenia:  

• upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności 

rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia, 

• poznanie zagrożeń zewnętrznych, które mogą naruszyć bezpieczeństwo w szkole, 

placówce, 

• uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji 

zagrożenia, 

• kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrażających życiu 

lub zdrowiu, 

b. tematyka szkoleń: Uwaga! Niebezpieczeństwo! 

c. przebieg szkolenia: każde szkolenie składa się z części teoretycznej – wprowadzenie 

do zagadnienia i praktycznych warsztatów. 

d. miernik rezultatu: dokumentacja projektowa, na którą składają się listy obecności, 

ankiety ewaluacyjne, certyfikaty indywidualne dla uczestników szkolenia oraz dla szkół. 


