
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

SZKOLENIE: BEZPIECZNA SZKOŁA 

Bezpieczeństwo społeczne, 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, 

elementy edukacji antyterrorystycznej, dla nauczycieli i pracowników szkół. 

WWW.FUNDACJAIBS.PL



zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć szkolnych

Dyrektor odpowiada również za specjalny system alarmowania na wypadek napadu 

i ewakuacji placówki oraz za ćwiczenia tych sytuacji minimum raz w roku 

według programu "Bezpieczna Szkoła+" Dyrektor odpowiada za monitorowanie otoczenia 

szkoły, w tym boisk, i zwracanie uwagi na "osoby trzecie", przedmioty i pojazdy 

szkoła musi posiadać procedury na wypadek zdarzeń niebezpiecznych 

kadra powinna być przeszkolona na wypadek wtargnięcia agresora na teren placówki,  

a szkoła musi mieć wypracowane procedury postępowania w przypadku alarmu bombowego 

do podstawowych kompetencji pracowników każdej placówki należy m.in. wiedza z zakresu 

udzielania pierwszej  pomocy i stosowania "pozycji bezpiecznej" w sytuacjach kryzysowych 

CZY TWOJA SZKOŁA, PRACOWNICY, TY 

JESTEŚCIE ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANI?

KAŻDY RODZIC CHCE, BY JEGO DZIECKO BYŁO BEZPIECZNE! 

ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA ODPOWIADAJĄ DYREKTOR I PRACOWNICY SZKOŁY!  



BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
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na podstawie wyników kontroli NIK z 2017 r.
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PREWENCJA I PROFILAKTYKA ZWIĘKSZAJĄ O 70% 

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NASZYCH SZKOLEŃ SĄ PRZYDATNE W CODZIENNYM ŻYCIU.

UCZYMY JAK  RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM.  WPROWADZAMY WIELE ELEMENTÓW WARSZTATOWYCH.

NASI EKSPERCI PRZESZKOLILI BLISKO 20 000 NAUCZYCIELI W CAŁEJ POLSCE. 



zdarzenia niebezpieczne w placówkach oświatowych  

rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy w szkole 

zabezpieczenia techniczne w szkole, ich rola i sposoby wykorzystania 

opracowanie "bezpiecznej koperty" dla pracownika i szkoły  

tzw. Obiektowy Koordynator Bezpieczeństwa

pokaz, omówienie "pozycji bezpiecznych"

sposoby postępowania z agresywnym osobnikiem w szkole

omówienie zagrożeń terrorystycznych - procedury postępowania 

postępowanie w sytuacji "aktywny strzelec" i "akt terroru kryminalnego w szkole"

procedury specjalne, m.in.: "azyl", "ewakuacja"

Trójkąt Bezpieczeństwa: zapobiegaj - uprzedzaj, wyposaż - przećwicz, działaj - przetrwaj 

pokaz niebezpiecznych przedmiotów  

zasady współpracy z agencją ochrony i policją 

ćwiczenia praktyczne: symulacja zachowań podczas sytuacji kryzysowych, 

budowanie zespołu i działanie w stresie

program może zawierać także autorski wykład na temat przyczyn, identyfikacji i metod 

przeciwdziałania zjawisku RADYKALIZACJI - szkolenie specjalistyczne. 

W PROGRAMIE SZKOLENIA: 



CO NAS WYRÓŻNIA?

 Szkoliły nas elitarne 

jednostki sił 

specjalnych z Wielkiej 

Brytanii, USA i Niemiec.  

Uczestniczymy 

w roli ekspertów 

w programach  

w telewizji i radiu. 

Wspierają nas 

specjaliści z policji, 

medycy, socjologowie, 

psychologowie. 

Nasi eksperci to 

byli oficerowie 

elitarnej jednostki 

wojskowej GROM. 

Zapewnialiśmy 

bezpieczeństwo 

UEFA Euro 2012 na 

Ukrainie i w Polsce. 



CO ZYSKUJESZ WYBIERAJĄC IBS?

którą dzielą 

się najwyższej 

klasy eksperci 

prowadzący 

nasze 

szkolenia. 

WIEDZĘ
uzyskane podczas 

szkolenia w formie 

warsztatów z użyciem  

specjalistycznego  

sprzętu zgodnie ze 

scenariuszem zajęć. 

posiadanych 

umiejętności 

potwierdzoną   

imiennym 

certyfikatem 

uczestnictwa. 

UMIEJĘTNOŚCI PEWNOŚĆ

Szkolenie trwa ok. 4 godzin, przeznaczone jest dla wszystkich pracowników szkoły i odbywa 

się najczęściej w placówce oświatowej. 

Wskazujemy rożne źródła dofinansowania naszych szkoleń m.in. ze środków publicznych.  

Aż 98% osób uczestniczących w naszych szkoleniach pozytywnie ocenia naszą pracę, 

najczęściej podkreślając praktyczny wymiar i nowatorskie metody szkoleniowe stosowane 

przez naszych ekspertów podczas zajęć.  

DOŚWIADCZENIE
osób prowadzących 

szkolenie nabyte 

podczas długoletniej 

służby w jednostkach 

specjalnych takich jak: 

GROM, policja itp. 



INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

dziennikarz, politolog

ekspert ds. przeciwdziałania 

radykalizacji

konsultant UEFA 

podczas EURO 2012  

członek ASHOKA - 

Międzynarodowej 

Organizacji Innowatorów 

Społecznych

JACEK PURSKI ANDRZEJ KRUCZYŃSKI DARIUSZ MATERA JACEK MAZURCZAK

NADAJEMY BEZPIECZEŃSTWU WYMIAR SPOŁECZNY! 

POMAGAMY OBNIŻYĆ POZIOM STRESU i PRZEZWYCIĘŻAĆ STRACH!

CELINA CHEŁKOWSKA 

były oficer GROM

uczestnik misji 

specjalnych

były szef 

bezpieczeństwa 

na Stadionie Narodowym

współautor podręcznika 

"Edukacja dla 

bezpieczeństwa"

pedagog 

resocjalizacyjny  

nauczycielka edukacji 

dla bezpieczeństwa

tworzyła szkolenia dla 

służb mundurowych       

w  instytucjach 

państwowych

były oficer Jednostki 

Wojskowej GROM

instruktor z 

wieloletnim stażem

trener

były główny specjalista 

 MSWiA  ds. 

monitorowania 

 przestępstw z 

nienawiści 

autor szkoleń z zakresu 

 zwalczania przestępstw 

 z nienawiści oraz 

 ochrony praw człowieka



Instytut Bezpieczeństwa Społecznego 

ul. Marszałkowska 115 

00-102 Warszawa 

Tel.: +48 664 838 006 

E-mail: biuro@fundacjaibs.pl

@instytut.bezpieczenstwa.spolecznego

@i_b_s_fundacja

@fundacja_ibs

www.fundacjaibs.pl

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego IBS 

http://www.fundacjaibs.pl/
http://www.fundacjaibs.pl/
http://www.fundacjaibs.pl/
http://www.fundacjaibs.pl/
http://www.fundacjaibs.pl/
http://www.fundacjaibs.pl/

