
 

REALIZACJA PROJEKTU = BEZPIECZNA SZKOŁA 

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

na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych (umowa nr MEN/2016/DWKI/604) było: 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 przyczyniły się tym samym do podniesienia 

świadomości dyrektorów szkół i organów nadzorujących, zwiększenia wiedzy i kompetencji 

nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, poprawy integracji uczniów szkół poprzez 

tworzenie dogodnych warunków do różnorodnej aktywności i wreszcie wdrażania w szkołach 

zasady bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia przy współpracy pomiędzy nauczycielami, 

uczniami i ich rodzicami. 

Rezultaty realizacji projektu w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 

W roku 2018 kontynuowano działania podjęte w latach poprzednich (2016-2017), zgodnie z 

zapisami umowy o dofinansowanie projektu.  

Zadania będące przedmiotem projektu: 

1. Przegląd stanu bezpieczeństwa w szkołach – działania zrealizowane w  okresie 

01.01.2018 – 31.12.2018: 975 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 

Działania prowadzone były na obszarze całej Polski, z podziałem na 16 województw, 

uwzględniając szkoły zlokalizowane w dużych miastach, mniejszych miejscowościach    

i na obszarach wiejskich. Przeglądy odbywały się w szkołach podstawowych oraz 

ponadpodstawowych. Najwięcej przeglądów przeprowadzono w omawianym okresie 

na terenie województwa lubelskiego – 127 placówek, najmniej na terenie 

województwa łódzkiego – 22 placówki (na obszarze tym prowadzono intensywne 

działania w poprzednich okresach projektowych). 

Dobre praktyki w szkołach (po przeprowadzonych audytach):  



 

1. Wprowadzenie kontroli osób wchodzących, 

2. Ograniczenie wejścia na teren szkoły, 

3. Wydzielenie „Stref Rodzica”, 

4. Identyfikatory „Gość”. 

Placówki uczestniczące w projekcie są monitorowane przez osoby, które dokonały 

przeglądów w celu weryfikacji oraz pomocy we wprowadzaniu zmian.  

2. Rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji 

zagrożenia – działania zrealizowane w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018: 983 placówki  

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.  

Każda z rekomendacji dostosowana została do potrzeb konkretnej placówki, 

realizatorzy projektu udzielili szkołom wsparcia, wskazówek, w zależności od 

zgłaszanych potrzeb. 

Realizator monitoruje skuteczność wprowadzania nowych rozwiązań w placówkach 

szkolnych, informacje przekazane zostaną do MEN. 

3. Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – działania zrealizowane w okresie 

01.01.2018 – 31.12.2018: 984 placówki  

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 szkolenia: Uwaga! Niebezpieczeństwo!  

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

do zagadnienia i praktycznych warsztatów - na podstawie przygotowanych wcześniej 

scenariuszy. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy, zadaniem każdej grupy była reakcja 

na zainscenizowaną sytuację zagrożenia, analiza podjętych działań, wyciągnięcie 



 

wniosków oraz opracowanie spójnej procedury postępowania. Elementem szkolenia 

była również symulacja ataku, podlegająca szczegółowemu omówieniu.  

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

ankiety ewaluacyjne, certyfikaty indywidualne dla uczestników szkolenia oraz dla 

szkół. 

Zadaniem Beneficjenta  było przeprowadzenie szkoleń w taki sposób, aby wypracowane 

zachowania, można było zastosować już następnego dnia. 

Dobre praktyki po szkoleniach: 

1. wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynku, 

2. ograniczenie wejścia na teren szkoły, 

3. wydzielenie „Strefy rodzica”, 

4. identyfikator „GOŚĆ”, 

5. aktywne dyżury, 

6. wprowadzenie procedur i ćwiczenia praktyczne, 

7. wprowadzenie regulaminu przebywania na terenie szkoły,  

8. ćwiczenia z dziećmi, 

9. zmiana postaw nauczycieli i rodziców. 

 

Realia współczesnego świata, Europy i Polski wskazują na potrzebę przygotowania przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych 

z niebezpieczeństwem zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych. Do zdarzeń tego typu 

dochodzi coraz częściej. 

Należy dążyć do wprowadzenia wypracowanych w trakcie działań projektowych zaleceń do 

wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce, oczywiście uwzględniając specyfikę środowiska 

i możliwości finansowe danej placówki edukacyjnej. 


