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Warto wiedzieć, że:  
1. Rusza trzecia edycja szkoleń dla nauczycieli –  

• zapobieganie doświadczeniu dyskryminacji w kontekście szkoły, 

• zasady współpracy placówek oświatowych z Policją w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia dzieci i młodzieży. Edukacja w zakresie uzależnień  
od substancji psychoaktywnych, 

• jak poradzić sobie z trudną sytuacją w szkole – odpowiedzialność 
nauczycieli. Rola Rzecznika dyscyplinarnego, 

• zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji  
o zagrożeniu – "aktywny strzelec, 

• cyberprzestępczość – identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom. 

To tematy warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli 
policji, kuratorium oświaty oraz urzędu wojewódzkiego. 

 

 

 

 



                              

2. W ramach realizacji  edukacji zdrowotnej  można  wspierać się  
propozycją Ministerstwa Zdrowia  „Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego kodeksu walki z rakiem” (szczegółowe informacje na 
stronie: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/ecac-12-ways).  

 
3. Wprowadzenie obowiązkowej bezpłatnej nauki języka obcego 

nowożytnego dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 
nie skutkuje koniecznością korzystania z podręczników do języka 
obcego w przedszkolu – chodzi o rozbudzenie świadomości językowej 
i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji  
do nauki języków na dalszych etapach edukacyjnych.  
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„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” 

Rządowy program na lata 2014–2016 

Cel główny Programu: 
 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na 

rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i 

placówkach. 
 

Cele szczegółowe: 
• Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły  

i placówki. 

• Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci  

i młodzieży. 

• Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 



Adresaci programu: 

o Organy prowadzące szkoły i placówki. 

o Dyrektorzy szkół i placówek. 
 

Ostatecznymi odbiorcami Programu są: 

o Uczniowie i wychowankowie. 

o Nauczyciele w wychowawcy. 

o Inni pracownicy szkół i placówek. 

o Rodzice uczniów i wychowanków oraz ich opiekunowie. 

o Instytucje i podmioty wspierające działania szkoły i placówki. 

o Organizacje pozarządowe. 

 



Realizatorzy programu: 

 

Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej. Minister Edukacji Narodowej za 

pomocą Zespołu Koordynacyjnego, w składzie, przedstawiciele: Ośrodka Rozwoju Edukacji, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 

Rynku Rolnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Na poziomie wojewódzkim zadania wynikające z Programu koordynuje wojewoda, przy pomocy 

wojewódzkiego zespołu koordynującego.        

 

W skład wojewódzkiego zespołu koordynującego wchodzą przedstawiciele: 

o Kuratora oświaty. 

o Wybranych jednostek samorządu terytorialnego. 

o Wybranych szkół i placówek. 

o Wybranych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. 

o Policji. 

o Wybranych podmiotów współpracujących ze szkołą. 

 



 
Rządowy program „Bezpieczna +” realizowany w latach 2015-2018: 

Cel szczegółowy nr 2 programu: 
 kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup 

wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań. 
 

Charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole:  
mi.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. 

 



 Rządowy program „Książki naszych marzeń” 
 Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły 

artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze 
rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez 
promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie          i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. 

 
Organy prowadzące uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego – organy prowadzące 
publiczne                i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej: 
1) jednostki samorządu terytorialnego, 
2) osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 
3) osoby fizyczne, 
4) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

 
Realizacja programu na terenie województwa mazowieckiego: 
W ramach Rządowego programu wsparcie finansowe otrzymały 394 organy prowadzące 
szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego i osoby fizyczne) dla 1335 szkół – na ogólną kwotę 2 128 951 zł. 

 

 



 
 

 

 


