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Bezpieczeństwo nie tylko w szkole
 Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

 Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
 Glenn Doman

Rządowy program pod nazwą „Bezpieczna+” ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów zarówno 
w szkole, jak i poza nią. Program ten ma wspoma-
gać szkoły i zapewniać w nich bezpieczne warunki 
nauki, wychowania i  opieki. Powstał na podsta-
wie uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z  dnia  
23 czerwca 2015 r. oraz Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie reali-
zacji Rządowego programu wspomagania w  latach  
2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapew-
nieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Program skie-
rowany jest do uczniów i wychowanków, nauczycie-
li i wychowawców, rodziców i opiekunów oraz do 
pracowników szkół i placówek.

Jednym z  obszarów działania tego programu 
jest stworzenie i  upowszechnianie przez powiato-
we i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
praktycznych zajęć dla dzieci i  młodzieży szkolnej 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W za-
kresie tego obszaru powstał projekt edukacyjny reali-
zowany w  ramach ogólnopolskiej akcji „OGNIK”. 
Program ma na celu utworzenie sal edukacyjnych 
zwanych „Ognikami”, które mieścić się będą w wy-
branych komendach powiatowych i  miejskich PSP. 
Mają one przypominać o  zasadach bezpieczeństwa 
pożarowego w mieszkaniach i domach, bo jak wiado-
mo, brak czujności i niewiedza zbierają swoje żniwo. 
Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi społecznej 
na powagę zagrożeń pożarowych, które stanowią po-
ważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, w 
tym tych najmłodszych. Ażeby w przyszłości zmini-
malizować nieszczęśliwe zdarzenia, liczbę ofiar poża-
rów, należy dostarczyć więcej informacji, które mogą 
mieć wpływ na zwiększenie świadomości społecznej 
i zmianę postaw wśród ludzi. Należy kształtować w 
nich bezpieczne zachowania. Możemy to osiągnąć 
poprzez podejmowanie różnych działań profilaktycz-
nych, między innymi poprzez edukację dzieci i mło-
dzieży szkolnej, wzmacniając w nich poczucie odpo-
wiedzialności za własne bezpieczeństwo. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 1-3 grud-
nia 2015 r. zorganizował szkolenie dla przedstawi-

cieli powiatowych i  miejskich jednostek Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli placówek 
doskonalenia nauczycieli. Szkolenie prowadzili 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, Akademii Pedagogiki Specjal-
nej, rzecznik prasowy KG PSP st. bryg. Paweł 
Frontczak oraz dyrektor biura logistyki KG PSP  
st. bryg. Ireneusz Królik. 

W ramach szkolenia omawiano:
- zagrożenia związane z  użytkowaniem różnych 

urządzeń
- sposoby komunikacji z dziećmi i młodzieżą
- metodykę pracy z dziećmi w młodszym wieku 

szkolnym
- scenariusze zajęć edukacyjnych
- wyposażenie sal edukacyjnych
Dużo uwagi poświecono także:
- zasadom udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej
- promowaniu bezpiecznej zabawy i wypoczynku
- wdrażaniu przyzwyczajeń służących ustrzeżeniu 

się przed zagrożeniami zdrowia i życia
- utrwalaniu telefonów alarmowych, znaków 

ostrzegawczych i informacyjnych
- zachowaniu się podczas pożaru.
Dzięki programom edukacyjnym dzieci i mło-

dzież będą mogły zobaczyć, jak bezpiecznie należy 
użytkować urządzenia elektryczne aby nie doprowa-
dzić do pożaru. Poznać również sytuacje, które mogą 
spowodować zagrożenia pożarowe. Ponadto dowie-
dzą, jak należy zachowywać się w sytuacjach trud-
nych, gdy np. podczas rozprzestrzeniania się czadu, 
który zagraża zdrowiu i życiu, jak należy postępować 
gdy taka sytuacja wystąpi.

Te wszystkie działania mają kształtować wiedzę 
i  świadomość w  zakresie zagrożeń zewnętrznych 
i wpływać na nasze zachowania w razie wystąpienia 
rozmaitych niebezpiecznych sytuacji. Mają również 
wpłynąć na propagowanie bezpiecznych zachowań 
i poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szko-
le, ale również w domu.


