
Wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki 
w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki 

 

 

1. Data przeglądu – 11.12.2006. 

2. Cel przeglądu – uzyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i pod-
jętych działaniach profilaktycznych. 

3. Skład zespołu: O. Wasilik – Kuratorium Oświaty (Delegatura w Legnicy), Ks. M. Kosyra – 
organ prowadzący Gimnazjum Salezjańskiego, M. Łukasiewicz – przedstawiciel Policji. 

4. Przebieg kontroli: 

a) spotkania z przedstawicielami szkoły – pracownikami, przedstawicielami Rady Rodziców, 
uczniami, 

b) zebranie informacji (dotyczy roku szkolnego 2005/2006 i 2006/2007) o postrzeganych 
przez uczestników spotkania poziomie zagrożenia przemocą i innymi zjawiskami patolo-
gicznymi w szkole. 

5. Ogólna, opisowa ocena stanu bezpieczeństwa w szkole na podstawie rozmowy z pracownikami 
szkoły, przedstawicielami Rady Rodziców, uczniami: 

• Szkoła podejmuje działania mające na celu polepszenie stanu bezpieczeństwa. Wymagana 
jest poprawa bazy szkoły, w tym jej rozbudowa – dokuczliwy brak sali gimnastycznej, wą-
skie korytarze. 

• Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie BHP. Należycie dbają o bezpieczeństwo 
uczniów podczas przerw, zajęć lekcyjnych i wycieczek klasowych. 

• W czasie rozmowy uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialnością. Ich troski dotyczyły 
poprawy stanu bazy i terenu wokół szkoły. Uczniowie bardzo wysoko oceniają stan bez-
pieczeństwa w szkole, doceniają pracę nauczycieli, ich zaangażowanie i zainteresowanie 
problemami każdego ucznia. Wiedzą, jak reagować w trudnych sytuacjach i do kogo zwra-
cać się w razie grożącego im niebezpieczeństwa. Mają zaufanie do nauczycieli i personelu 
szkoły, a w krytycznych sytuacjach mogą liczyć na ich pomoc i dyskrecję. 

• Na szczególną uwagę zasługują działania profilaktyczne szkoły, między innymi prelekcje 
wychowawcze, treningi interpersonalne, debaty klasowe, spotkania z ekspertami, lekarza-
mi, psychologami; diagnozy klas i ich ewaluacje, systematyczna kontrola wyników 
uczniów i stały kontakt z rodzicami. 

• Szkoła zgłasza organom ścigania zjawiska zagrażające uczniom, np. zastraszanie przez 
uczniów innych szkół. 

6. Ocena ogólna – szkoła otrzymała pozytywną ocenę. Jest bezpieczna. 


