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PODSTAWA PRAWNA KONSTRUOWANIA PROGRAMU: 

1. Przepisy prawa: 

 Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. ws. bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69); 

 Uchwała Rady Ministrów nr 186/2006 z dn. 7 listopada 2006 ws. działań administracji 

rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. 

2. Analiza sytuacji wychowawczej stanu bezpieczeństwa w szkole. 

Cel główny programu: 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią poprzez wspieranie 

działań opiekuńczo – wychowawczych szkoły. 

Cele szczegółowe: 

 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego 

szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 Dostosowywanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia  

do środowiska szkolnego. 

 Podnoszenie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. 

 Promowanie problematyki bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizowaniu działań na rzecz 

bezpieczeństwa uczniów. 

 Integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców oraz osób współpracujących  

ze środowiskiem szkolnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy. 

 Dzielenie się wiedzą na temat możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa  

w szkole. 

 Eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań. 

 Uskutecznianie oddziaływań wychowawczych. 

Adresaci programu: 

Adresatami programu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół  nr 16 w Szczecinie  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 

społecznym. 

 



 

 

Realizatorzy programu : 

Członkowie zespołu w składzie: 

 - p. Dyrektor 

 - p. Wicedyrektorzy  

 - pedagodzy 

 - nauczyciele 

Termin realizacji programu: 

Założenia programu są długoterminowe i wchodzą w życie z rokiem szkolnym 2017/2018. 

Program realizowany będzie przez kolejne lata szkolne przy dokonywanej ewaluacji 

podejmowanych działań i aktualizacji problemów. 

Program jest powiązany ze: 

 Statutem Szkoły 

 Programem Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 

Ewaluacja : 

 Ankietowanie :uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Analiza sytuacji wychowawczej w szkole. 

Zakładane rezultaty : 

 Integracja działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami. 

 Aktywna współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami powołanymi do zapewnienia 

bezpieczeństwa młodzieży. 

 Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży z zakresu ochrony 

zdrowia i życia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych i stresogennych. 

 Zmobilizowanie rodziców do kontroli i sprawowania odpowiedzialnej opieki  

nad bezpieczeństwem swoich dzieci w czasie wolnym i pozalekcyjnym. 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów. 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DZIAŁAŃ ZESPOŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI REALIZATORZY UWAGI 

Koordynowanie działań w 

zakresie bezpieczeństwa w 

ramach realizowanego w 

szkole Programu 

Wychowawczo-

Profilaktycznego 

Powołanie Zespołu ds. 

Bezpieczeństwa w szkole 
wrzesień 2017 Dyrektor szkoły - 

Analiza dokumentów 

regulujących pracę szkoły, 

wyodrębnienie zadań 

dotyczących bezpieczeństwa w 

szkole 

wrzesień 2017 Zespół ds. Bezpieczeństwa - 

Zapoznanie członków Zespołu 

ds. bezpieczeństwa z 

podstawowymi celami 

dotyczącymi bezpieczeństwa w 

szkole  ujętymi w szkolnym 

programie wychowawczo-

profilaktycznym oraz z 

wnioskami po ewaluacji 

wrzesień 2017 Dyrektor szkoły 
Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny 

Przedstawienie programu ds. 

bezpieczeństwa na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, na 

spotkaniu SU oraz RR 

wrzesień 2017 
Dyrektor szkoły,  

Zespół ds. Bezpieczeństwa 
- 

Integrowanie wszystkich 

podmiotów (uczniów, rodziców, 

nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi) do 

działania na rzecz 

bezpieczeństwa w szkole 

cały rok szkolny 
Dyrektor szkoły,  

Zespół ds. Bezpieczeństwa 
- 



 

 

Aktualizacja i wdrażanie 

procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych i 

zagrożenia bezpieczeństwa 

uczniów oraz ich 

dostosowanie do specyfiki 

szkoły 

Zbieranie opinii w sprawie 

problemów dotyczących 

bezpieczeństwa w szkole –

przeprowadzenie rozmów z 

uczniami, nauczycielami i 

rodzicami 

wrzesień, 

cały rok szkolny 

wychowawcy,  

Zespół ds. Bezpieczeństwa 
- 

Prezentacja opracowanych 

procedur uczniom, 

nauczycielom i rodzicom 

wrzesień, 

cały rok szkolny w miarę 

potrzeb 

Zespół ds. Bezpieczeństwa 
gazetka szkolna,  

strona internetowa szkoły 

Organizowanie próbnych 

alarmów 
zgodnie z harmonogramem 

Dyrektor szkoły,  

osoba odpowiedzialna za 

próbne alarmy 

- 

Pomoc nauczycielom w 

nawiązywaniu współpracy z 

instytucjami i służbami 

działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów 

uczniów 

Udostępnienie listy lokalnych 

partnerów działających na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa na 

terenie szkoły i miasta oraz 

ułatwienie kontaktowania się z 

nimi 

cały rok szkolny pedagodzy lista z telefonami 

Zorganizowanie spotkań z 

Policją, Strażą Miejską, Strażą 

Pożarną 

początek roku szkolnego 

Dyrektor szkoły,  

pedagodzy,   

wychowawcy klas 

wpisy w dziennikach 

lekcyjnych 

Stała współpraca z Poradniami 

Psychologiczno-

Pedagogicznymi, MOPR, 

kuratorami i Sądem Rodzinnym 

cały rok szkolny 
pedagodzy,  

wychowawcy klas 
- 



 

 

Współpraca z rodzicami i 

środowiskiem na rzecz 

bezpieczeństwa w szkole i 

otoczeniu 

Bieżąca współpraca z rodzicami 

na rzecz bezpieczeństwa w 

szkole (pedagogizacja 

rodziców, spotkania z 

ekspertami) 

cały rok szkolny 

Dyrektor szkoły,  

pedagodzy, wychowawcy klas,  

Samorząd Uczniowski 

- 

Promowanie problematyki 

bezpieczeństwa uczniów 

Organizacja spotkań uczniów z 

ekspertami 

cały rok szkolny, w miarę 

potrzeb 
wychowawcy klas, pedagodzy - 

Udział w programach, akcjach i 

konkursach promujących 

bezpieczeństwo dzieci i 

młodzieży 

cały rok szkolny 
wychowawcy klas, nauczyciele,  

Zespół ds. Bezpieczeństwa 
zgłoszenia 

Apele na temat bezpieczeństwa 

uczniów, godziny 

wychowawcze 

cały rok szkolny 

Dyrektor szkoły, Samorząd 

Uczniowski, wychowawcy, 

pielęgniarka, pedagodzy 

 

Organizowanie szkoleń dla 

pracowników dotyczących 

profilaktyki i interwencji w 

sytuacjach trudnych 

w miarę potrzeb 
Dyrektor szkoły,  

pedagodzy, eksperci 
- 

Bieżące działania 

interwencyjne w sprawach 

uczniów i zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów 

Interwencyjne rozmowy z 

uczniami i rodzicami 

cały rok szkolny w miarę 

potrzeb 

wychowawcy klas,  

pedagodzy, dyrektorzy 
- 

Zawieranie kontraktów, umów 

mających na celu zmianę 

zachowań i postaw uczniów 

cały rok szkolny w miarę 

potrzeb 

wychowawcy klas, pedagodzy,  

dyrektorzy 
- 

Informowanie rodziców i 

opiekunów sytuacji szkolnej i 

zachowaniu dziecka 

cały rok szkolny w miarę 

potrzeb 

wychowawcy klas, pedagodzy,  

dyrektorzy 
- 



 

 

Przekazywanie Radzie 

Pedagogicznej informacji, 

nowości dotyczących 

bezpieczeństwa i profilaktyki 

Prezentacja materiałów 

informacyjnych i 

przekazywanie nauczycielom 

aktualności w dziedzinie 

bezpieczeństwa dzieci i 

profilaktyki 

Posiedzenia Rady 

Pedagogicznej 

Dyrektor szkoły,  

pedagodzy 
- 

Przedstawianie podczas Rad 

Pedagogicznych informacji na 

temat nowych rozporządzeń 

MEN i Zarządzeń Dyrektora 

Szkoły dotyczących spraw 

bezpieczeństwa uczniów 

cały rok szkolny w miarę 

potrzeb 
Dyrektor szkoły - 

Doskonalenie własne w 

zakresie zapobiegania 

przemocy, uzależnieniom, 

profilaktyki i współpracy w 

tych działaniach różnymi 

podmiotami 

Udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego nt. 

bezpieczeństwa i profilaktyki 

cały rok szkolny Rada Pedagogiczna - 

Dokumentowanie działań 

Zapisy i zdjęcia w gazetce 

szkolnej i na stronie 

internetowej szkoły 

cały rok szkolny 

Zespół ds. Bezpieczeństwa, 

 nauczyciel – opiekun gazetki 

szkolnej, 

nauczyciel odpowiedzialny za 

stronę internetową 

- 

 


