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Rządowy program - "Bezpieczna+"
Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”

Cel główny programu:
Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa
sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.
Wsparcie finansowe, w ramach celu szczegółowego nr 2 programu, może być udzielone na
realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu
szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.
Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do
kilkunastu miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Mogą one
obejmować m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów,
wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji
wymienionych działań.

Wnioski na realizację działań mogą składać:
1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
3. osoby fizyczne
– będące organami prowadzącymi szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych,
pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.
Przyznanie wsparcia finansowego w 2017 r.

Przyznanie wsparcia finansowego w 2016 r.

Dodatkowy nabór wniosków
Przyznanie wsparcia finansowego w 2016 r. - dodatkowy nabór wniosków
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego
programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
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