
Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016  

Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 
2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

 
 

Cel główny: 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz  

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach  

systemu oświaty. 

 

Cele szczegółowe: 

1.Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. 

1.1. Budowanie pozytywnych relacji społecznych. 

1.2. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie  

prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. 

1.3. Uspołecznianie szkoły/placówki i integrowanie środowiska szkolnego,  

w tym uczniów z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, odmiennych  

kulturowo i wielojęzycznych. 

1.4. Rozwijanie potencjału szkół/placówek w zakresie bezpiecznego  

funkcjonowania w szkole uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi. 

1.5. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli/wychowawców  

i rodziców. 

1.6. Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole/placówce. 

1.7. Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku 

lokalnym. 

2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. 

2.1. Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci  

i młodzież oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, hazardu. 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów/wychowanków w zakresie  

prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w  

środowisku tzw. nowych mediów. 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży,  

m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych,  

z doświadczeniem przemocy w rodzinie. 

3.Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

3.1. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych  

osób. 

3.2. Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia 

 i aktywności fizycznej w szkole/placówce. 

3.3. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego  

i społecznego uczniów. 

 

4.Adresaci programu: 

 1.Uczniowie naszej szkoły; 

 2. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły; 

 3. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów; 



 4. Przedstawiciele władz lokalnych i instytucji wspierających pracę szkoły. 

 

5. Realizatorzy programu: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Nauczyciele 

3. Rodzice  

4. Uczniowie 

 

 

 

Harmonogram działań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
na lata 2014-2016 wspierający Szkolny Program Profilaktyki i Szkolny Program 

Wychowawczy. 
 
 

Zadania Cele Sposób realizacji Odpowiedzialny 

1. Kreowanie 

zdrowego, 

bezpiecznego i 

przyjaznego 

środowiska 

szkoły 

Budowanie pozytywnych 

relacji społecznych. 

Rozwijanie kompetencji 

społecznych uczniów oraz 

wspieranie prawidłowego 

rozwoju osobowości dzieci 

i młodzieży. 

Uspołecznianie 

szkoły/placówki i 

integrowanie środowiska 

szkolnego,  

w tym uczniów z 

niepełnosprawnością, 

przewlekle chorych, 

odmiennych  

kulturowo i 

wielojęzycznych. 

Rozwijanie potencjału 

szkół/placówek w zakresie 

bezpiecznego  

funkcjonowania w szkole 

uczniów, w tym ze 

specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi. Rozwijanie 

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli/wychowawców  

i rodziców. Zwiększanie 

pozycji i roli rodziców w 

szkole/placówce. 

Zwiększanie współpracy z 

podmiotami i instytucjami 

w środowisku 

lokalnym. 

Prowadzenie zajęć 

integracyjnych w klasach 

pierwszych. 

Upowszechnianie idei 

akceptacji różnorodności 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 

odmiennych kulturowo i 

językowo, 

wielojęzycznych oraz 

idei bezpiecznej i 

efektywnej edukacji 

włączającej 

uczniów z 

niepełnosprawnością. 

Organizowanie i 

udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

w szkole. 

Upowszechnianie 

programów edukacyjnych 

i działań alternatywnych 

do zachowań 

ryzykownych, 

rozwijających 

umiejętności 

psychologiczne 

i społeczne uczniów. 

Angażowanie uczniów w 

procesy podejmowania 

decyzji 

w szkole-aktywizacja 

Pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

pedagog, 

nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd 

uczniowski 

 

 



 samorządu 

uczniowskiego. 

Doskonalenie 

kompetencji nauczycieli 

z zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej dla 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

Doskonalenie 

umiejętności nauczycieli 

i specjalistów oraz innych 

pracowników szkoły  w 

zakresie bezpiecznego 

funkcjonowania w 

szkole uczniów. Udział 

przedstawiciela szkoły w 

zebraniach 

zespołu 

interdyscyplinarnego.  

Upowszechnianie 

programów edukacyjnych 

i szkoleń rozwijających 

kompetencje 

wychowawcze rodziców. 

Włączanie rodziców w 

procesy podejmowania 

decyzji w szkole 

oraz w ważne wydarzenia 

i działania na rzecz 

tworzenia bezpiecznej 

i przyjaznej szkoły. 

Tworzenie warunków do 

uspołeczniania szkoły i 

poszerzania 

współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

 Dyrekcja 

szkoły, 

nauczyciele 

2. 

Zapobieganie 

problemom i 

zachowaniom 

problemowym 

dzieci i 

młodzieży. 

Profilaktykę agresji i 

przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

Przeciwdziałanie używaniu 

substancji 

psychoaktywnych przez 

dzieci 

i młodzież oraz 

profilaktykę uzależnienia 

od gier komputerowych, 

hazardu. Kształtowanie 

umiejętności uczniów w 

Opracowanie i 

upowszechnianie zbioru 

oczekiwań, zasad i reguł 

dotyczących zachowania 

w środowisku szkolnym 

oraz konsekwencji 

w przypadku ich 

nieprzestrzegania – we 

współpracy 

z uczniami i ich 

rodzicami „Procedury 

pracy z uczniem 

Pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zakresie 

prawidłowego 

funkcjonowania w 

środowisku cyfrowym, w 

szczególności w 

środowisku tzw. nowych 

mediów. Rozwiązywanie 

kryzysów rozwojowych i 

życiowych dzieci i 

młodzieży, 

m.in. związanych z 

wyjazdem rodziców za 

granicę w celach 

zarobkowych, 

z doświadczeniem 

przemocy w rodzinie. 

sprawiającym problemy 

dydaktyczno – 

wychowawcze”. 

Realizacja w szkole 

programów 

profilaktycznych. 

Upowszechnianie 

przeznaczonych dla 

dzieci i młodzieży 

materiałów 

edukacyjnych 

dotyczących 

odpowiedzialnego i 

bezpiecznego korzystania 

z nowych technologii. 

Wdrażanie programów 

edukacyjnych dla 

uczniów 

dotyczących 

bezpiecznego korzystania 

z Internetu oraz 

sposobów 

reagowania w sytuacjach 

zagrożenia. Wdrażanie w 

szkole programów 

profilaktycznych : („ Jak 

żyć z ludźmi", „ Polubić 

szkołę”, „Czuję się 

bezpiecznie, czuję się 

dorosły”,,, „Dlaczego 

Stop Narkotykom?”, 

„Stop cyberprzemocy”, 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”.) 

Prowadzenie zajęć z 

zakresu edukacji prawnej 

dla uczniów 

dotyczących m.in. 

konsekwencji prawnych 

stosowania różnych form 

przemocy. (KPP,SM, SR) 

Monitorowanie (ankiety) 

rozpowszechnienia 

używania substancji 

psychoaktywnych 

przez uczniów w tym 

środków zastępczych i 

leków używanych 

w celach 

pozamedycznych. 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, nauczyciele 

informatyki, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog,  

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 



Realizacja edukacji 

zdrowotnej w szkole 

w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

Udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej w szkole  

w zakresie profilaktyki 

uzależnień,              w 

szczególności uczniów 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym i 

niedostosowanych 

społecznie. 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży, za 

szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

rozwijanie ich pasji i 

zainteresowań w ramach 

zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych. 

Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

Wdrożenie systemu 

wsparcia 

psychologicznego dla 

nauczycieli, 

wychowawców. 

Posiadanie procedur 

postępowania w 

sytuacjach 

szczególnych zagrożeń 

związanych ze środkami 

odurzającymi i 

substancjami 

psychotropowymi, z 

uwzględnieniem zadań 

osób podejmujących 

interwencje. 

Współpraca z rodzicami 

przy realizacji 

programów 

profilaktycznych  w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży ze środowisk 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 



zmarginalizowanych, 

zagrożonych 

demoralizacją i 

wykluczeniem 

społecznym 

oraz dzieci i młodzieży 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

Współpraca szkoły z 

Pełnomocnikiem ds. 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

narkomanii (wywiadówki 

z profilaktyką). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

3. 
Promowanie 
zdrowego 
stylu życia 
wśród dzieci i 
młodzieży 

Kształtowanie 

prawidłowych nawyków 

dbania o zdrowie własne i 

innych osób. 

Tworzenie i realizowanie 

całościowej polityki w 

zakresie zdrowego 

żywienia 

i aktywności fizycznej w 

szkole/placówce. 

Tworzenie warunków do 

prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego 

i społecznego uczniów 

Upowszechnianie i 

realizacja w szkole 

programów służących 

promocji zdrowego stylu 

życia. Upowszechnianie 

programów edukacyjnych 

z zakresu zdrowego 

żywienia 

i aktywności fizycznej. 

Upowszechnianie w 

szkołach programów z 

zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa. 

Organizowanie i 

wspieranie działań 

służących promocji 

zdrowego stylu 

życia: organizacja 

żywienia w szkole 

zapewniającego ciepły 

i zgodny z normami 

żywieniowymi posiłek, 

uwzględnianie potrzeb 

dzieci w zakresie diety, 

odpowiedni asortyment 

sklepiku szkolnego, 

Uwzględnianie w szkole 

świadomego planowania, 

wdrażania, 

monitorowania  

aktywności fizycznej. 

Podejmowanie działań w 

celu zwiększenia 

Wychowawcy 

klasy, pedagog, 

nauczyciele wf 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele edb 

 

 

 

 

 

Świetlica 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wf 

 

 

 

 

 



zaangażowania uczniów 

w zajęcia wychowania 

fizycznego. 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego ze szczególnym 

uwzględnieniem 

aktywności fizycznej w 

szkole i poza nią. 

Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli i innych 

pracowników 

szkoły w zakresie 

realizacji edukacji 

zdrowotnej, w 

szczególności 

zdrowego żywienia oraz 

zapobiegania 

zaburzeniom odżywiania. 

Popularyzacja programu 

„Trzymaj Formę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wf, 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

świetlica 

szkolna. 

 

 

 

Przewidywane efekty programu: 
1. Stworzenie przyjaznego i sprzyjającego nauce klimatu w szkole. 
2. Zdobycie przez uczniów ważnych umiejętności społecznych i życiowych, mających 
istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz podejmowanie 
właściwych decyzji i dokonywanie trafnych wyborów. 
3. Podniesienie poziomu świadomości uczniów o występujących zagrożeniach i 
sposobach zapobiegania im. 
4. Zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, zmniejszenie używania 
substancji psychoaktywnych, uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 
podniesienie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w 
środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, 
zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych 
oraz życiowych dzieci i młodzieży. 
5. Dostrzeganie zgubnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego skutków uzależnień                       
i nałogów. 
6. Większy udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 
 

 


