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W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „s³abych punktów” 
w szko³ach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono 
równie¿ podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szko³ach oraz 
zaproponowano procedury bezpiecznego postêpowania. Wszystkie te przedstawione 
narzêdzia mog¹ u³atwiæ dyrektorom szkó³ realizacjê wymagañ prawnych dotycz¹cych 
okresowych przegl¹dów stanu bezpieczeñstwa oraz ograniczania wypadkowości.

Tools supporting an analysis of the state of safety at schools (2)
This article discusses practical methods of identifying weak spots at schools with checklists. 
It also presents essential rules for reducing the risk of injury and proposes safety practices at 
schools. All of these tools can help school principals meet the legal requirements related to 
routine reviews of school safety and reducing the accident rate.
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Wprowadzenie
Zasadniczym celem tej czêści artyku³u jest wska-

zanie praktycznych metod i sposobów poprawia-
j¹cych bezpieczeñstwo w szko³ach. Wsparciem dla 
tych dzia³añ s¹ opracowane i zweryfikowane narzê-
dzia wspomagaj¹ce ocenê stanu bezpieczeñstwa 
w szko³ach, przeznaczone dla ich dyrektorów, którzy 
maj¹ obowi¹zek dokonania, co najmniej raz w roku, 
kontroli warunków korzystania z obiektów nale¿¹-
cych do szko³y lub placówki, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, oraz określenia 
kierunków ich poprawy – wynikaj¹cy z rozporz¹-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej [1]. Narzêdzia 
te, w postaci list kontrolnych przeznaczonych do sa-
modzielnej identyfikacji zagro¿eñ wypadkowych 
wystêpuj¹cych w szkole umo¿liwiaj¹ podejmowanie 
dalszych dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych 
w celu usuniêcia niezgodności, a w dalszej perspek-
tywie – ograniczenia wypadkowości w szko³ach, 
stanowi¹cej rzeczywisty, choæ ma³o uświadomiony 
w naszym kraju problem.

Informowanie o tych zagro¿eniach uczniów 
oraz nauczycieli, zwracanie uwagi na szczególnie 
niebezpieczne miejsca na terenie szko³y oraz pod-
kreślanie wagi niektórych rozwi¹zañ technicznych 
i propagowanie w³aściwych zachowañ ludzkich, 
ograniczaj¹cych ryzyko wypadku, s¹ niezwykle 
istotnymi sposobami umo¿liwiaj¹cymi ograniczanie 
ryzyka i w konsekwencji mog¹cymi przyczyniæ siê 
do zmniejszenia wypadkowości.

Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy w polskich 
szko³ach mog¹ skorzystaæ z opracowañ [2], dot. 
m.in. zapewnienia bezpieczeñstwa w szko³ach 
podczas ewakuacji, po¿aru itp., a tak¿e innych opra-
cowañ, np. na temat zapewnienia bezpieczeñstwa 
na p³ywalni [3], wycieczce szkolnej [4] oraz w drodze 
do szko³y [5]. Istniej¹ tak¿e publikacje omawiaj¹ce 
zagro¿enia w pracowniach chemicznych [6] oraz 
zajmuj¹ce siê ergonomi¹ stanowisk pracy uczniów 
[7], a tak¿e poświêcone zagro¿eniom zwi¹zanym 
z nowymi technologiami informatycznymi [8].

Brakuje jednak publikacji na temat ograniczania 
ryzyka, zwi¹zanego z zagro¿eniami powoduj¹cymi 
urazy w szko³ach, powodowanego w g³ównej mie-
rze zagro¿eniami mechanicznymi. Niniejszy artyku³ 
ma pomóc w wype³nieniu tej luki.

Identyfikacja „s³abych punktów” 
w szko³ach

W ramach realizacji pracy [9], jej autorzy 
we wspó³pracy z Samorz¹dowym Centrum Doradz-
twa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i dyrek-
torami szkó³ przeprowadzili przegl¹dy kontrolne 
w 30 szko³ach, z wykorzystaniem opracowanych 
list kontrolnych do identyfikacji „s³abych punktów”, 
w celu określenia najwa¿niejszych zagro¿eñ wy-
padkowych oraz ich źróde³ i miejsc wystêpowania.

Wyniki przeprowadzonych przegl¹dów wykaza-
³y (rys.), ¿e najwiêcej „s³abych punktów” wystêpuje: 
na terenie przyszkolnym (22%), w salach, pracow-

niach i pomieszczeniach warsztatowych (14%) oraz 
w budynkach wewn¹trz szko³y (13%).

Otrzymane wyniki poddano szczegó³owej anali-
zie. Na jej podstawie opracowano zasady, dzia³ania 
techniczne i organizacyjne ograniczaj¹ce ryzyko 
wypadkowe w szko³ach.

Zasady i dzia³ania
poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo w szko³ach

Dyrektor szko³y, autonomicznie podejmuj¹cy 
decyzje maj¹ce bezpośredni wp³yw na poziom bez-
pieczeñstwa w swojej placówce, wraz z powo³anym 
przez siebie zespo³em powinien zaplanowaæ metody 
prewencyjne, w celu zlikwidowania określonych 
„s³abych punktów”, a tak¿e oszacowaæ koszty i czas 
potrzebne do realizacji ka¿dego takiego dzia³ania, 
oraz wyznaczyæ osoby odpowiedzialne za ich reali-
zacjê. Rezultatem tych prac powinien byæ harmo-
nogram dzia³añ naprawczych, uwzglêdniaj¹cy wagê 
problemu („s³abe punkty” stwarzaj¹ce szczególne 
niebezpieczeñstwo powinny byæ usuwane w pierw-
szej kolejności), a tak¿e mo¿liwości realizacji dzia³añ, 
uwzglêdniaj¹ce m.in. niezbêdne środki oraz czas.

Do dyspozycji dyrekcji pozostaje wiele środków 
technicznych, organizacyjnych oraz ukierunkowa-
nych na podnoszenie świadomości i odpowiedzialno-
ści ludzi, aczkolwiek przy wyborze środka pomocne 
mo¿e byæ kierowanie siê nastêpuj¹cym algorytmem:

1) Eliminowanie zagro¿eñ lub ich źróde³, np. za-
pewnienie odpowiedniej stateczności przyrz¹dom 
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Fot. Zabezpieczenie konstrukcji mocuj¹cej tablicê do koszy-
kówki linami zakotwionymi do ściany budynku
Photo. Protection of basketball board with ropes anchored 
in the wall of the building 

gimnastycznym i meblom szkolnym (fot.), albo 
korzystanie przy projektowaniu minimalnych od-
leg³ości barier i ogrodzeñ, z danych dotycz¹cych 
wymiarów antropometrycznych dzieci w wieku 
szkolnym [10].

2) Separowanie personelu szko³y i uczniów 
od stref zagro¿enia, tj. zamykanie nieu¿ywanych 
pomieszczeñ lub odgradzanie miejsc wykonywania 
robót remontowych.

3) Stosowanie technicznych środków ochrony 
zbiorowej, np. ogrodzeñ, barierek, pokryw otworów, 
os³on, doświetlania itp.

i kszta³towanie postawy odpowiedzialności za bez-
pieczeñstwo w³asne i innych wśród uczniów, jak 
bowiem wynika z danych statystycznych [2], [11], 
[12], przyczynami wiêkszości wypadków szkolnych, 
do których dochodzi na lekcjach gimnastyki lub 
na przerwach miêdzylekcyjnych, s¹ nieuwaga lub 
nieumyślne uderzenie przez innego ucznia.

Procedury postêpowania
Procedury postêpowania określaj¹ zasady orga-

nizacyjne ograniczaj¹ce ryzyko wypadkowe w szkole 
i s¹ odpowiednikiem proceduralnych środków 
ochronnych stosowanych na stanowiskach pracy 
w przedsiêbiorstwach. Do takich środków mo¿na 
zaliczyæ przede wszystkim procedury:

a) w³aściwego zachowania i dzia³ania, np.:
– zasady bezpieczeñstwa zachowania i postêpo-

wania podczas ró¿nych zajêæ szkolnych
– reagowania w ró¿nych sytuacjach nadzwy-

czajnych, czêsto spotykanych lub daj¹cych siê 
przewidzieæ

b) nadzoru, np.:
– planowanie przegl¹dów, konserwacji i re-

montów zw³aszcza tych elementów wyposa¿enia, 
od których zale¿y bezpieczeñstwo na terenie szko³y

– nadzór nad przestrzeganiem ustalonych 
procedur i zasad przez pracowników, m³odzie¿ 
szkoln¹ oraz gości

c) szkoleniowe, np.:
– planowanie i systematyczne prowadzenie 

szkoleñ dla m³odzie¿y i personelu szkolnego w celu 
utrwalenia wiedzy o zagro¿eniach i metodach w³a-
ściwego postêpowania (zgodnie z opracowanymi 
procedurami i zasadami)

– planowanie i organizowanie okresowych 
æwiczeñ w celu doskonalenia umiejêtności postêpo-
wania zgodnie z ustalonymi procedurami

– kszta³towanie wśród m³odzie¿y postawy 
odpowiedzialności za siebie i innych.

Pewne zasady zachowania i postêpowania 
podczas zajêæ szkolnych wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych 
przepisów, zw³aszcza rozporz¹dzenia w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepu-
blicznych szko³ach i placówkach [13]. Zgodnie 
z nimi, udzia³ uczniów w pracach na rzecz szko³y 
i środowiska mo¿e mieæ miejsce po zaopatrzeniu 
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urz¹-
dzenia, sprzêt i środki ochrony indywidualnej oraz 
po zapewnieniu w³aściwego nadzoru i bezpiecznych 
warunków pracy. W czasie zawodów sportowych 

organizowanych przez szko³ê lub placówkê 
uczniowie nie mog¹ pozostawaæ bez opieki osób 
do tego upowa¿nionych. A przy organizacji zajêæ, 
imprez i wycieczek szkolnych poza terenem szko³y 
lub placówki liczbê opiekunów oraz sposób zorga-
nizowania opieki ustala siê, uwzglêdniaj¹c wiek, 
stopieñ rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia 
i ewentualn¹ niepe³nosprawnośæ osób powierzo-
nych opiece szko³y lub placówki, a tak¿e specyfikê 
zajêæ, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich 
bêd¹ siê one odbywaæ.

Zasady te oraz inne, zawarte w przepisach, 
nie wyczerpuj¹ zagadnienia zapewnienia bezpie-
czeñstwa podczas prowadzenia zajêæ i przebywania 
uczniów w szkole. Wydaje siê wiêc celowe opra-
cowanie zasad postêpowania, zw³aszcza podczas 
zajêæ, które jak potwierdzaj¹ statystyki s¹ najbardziej 
urazogenne, a wiêc zajêæ z wychowania fizycznego 
oraz podczas przerw miêdzylekcyjnych.

Zasady te powinny uwzglêdniaæ przede wszyst-
kim:

• opiekê nad uczniami, w tym zw³aszcza sta³y 
nadzór osób doros³ych podczas zajêæ z WF oraz 
podczas przerw

• wydzielenie osobnych piêter lub czêści szko³y 
(w tym ³azienek i ubikacji) dla dzieci z m³odszych klas

• wymaganie, zw³aszcza w du¿ych szko³ach, sto-
sowania przez uczniów osobistych identyfikatorów

• w³aściwe sposoby poruszania siê podczas 
przerw, np.: wprowadzenie tam gdzie to mo¿liwe 
ruchu jednokierunkowego lub gdy to niemo¿liwe – 
wyznaczenie obowi¹zuj¹cych wszystkich zasad po-
ruszania siê (kierunek ruchu: prawo lub lewostronny, 
omijanie w bezpiecznej odleg³ości drzwi otwieranych 
na zewn¹trz, trzymanie siê porêczy podczas wcho-
dzenia lub schodzenia ze schodów itp.)

• zabronione zachowania, jak np. bieganie 
i ślizganie siê w korytarzach, klasach i na klatkach 
schodowych, zeskakiwanie po kilka stopni oraz 
zje¿d¿anie po porêczy schodów itp.

• egzekwowanie podczas zajêæ z WF w³aściwego 
ubioru oraz obuwia, a tak¿e zapewnienie uczniom 
ochron indywidualnych, odpowiednich do rodzaju 
zajêæ (np. nakolanników, na³okietników, kasków)

• dozwolone warunki u¿ywania telefonów 
komórkowych, iPodów oraz innych urz¹dzeñ ogra-
niczaj¹cych odbieranie przez uczniów naturalnych 
sygna³ów ostrzegawczych (wizualnych i akustycz-
nych) – np. tylko na przerwach, w spokojnym miej-
scu (nie na przejściu) oraz w statycznej, nieruchomej 
pozycji cia³a (siedz¹cej lub stoj¹cej).

Zasady te powinny byæ ujête w regulaminie 
szkolnym lub w pisemnych instrukcjach, z którymi 
powinni byæ zapoznani wszyscy zainteresowani, 
a wiêc zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz 
pozostali pracownicy szko³y.

Niektóre procedury postêpowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych wynikaj¹ z wymagañ ujêtych 
w obowi¹zuj¹cych przepisach, jak np. postêpowanie 
w sytuacji wypadku.

Wiele szkó³ tworzy wewnêtrzne procedury i in-
strukcje postêpowania równie¿ w innych sytuacjach 
zagro¿enia i awaryjnych, np. dotycz¹ce:

• pierwszej pomocy przedmedycznej
• ewakuacji na wypadek po¿aru itp.
• rozwi¹zywania konfliktów i sporów na terenie 

szko³y
• zasad postêpowania w przypadku agresyw-

nych zachowañ
• postêpowania wobec uczniów bêd¹cych 

pod wp³ywem środków odurzaj¹cych (alkoholu, 
narkotyków itp.)

Rys. Procentowy rozk³ad wystêpowania „s³abych punktów” w 30 badanych szko³ach
Fig. The distribution of weak points in 30 examined schools (%)

4) Stosowanie organizacyjnych środków 
ochronnych, zw³aszcza ustalenie i nadzorowanie 
procedur postêpowania.

5) Stosowanie zw³aszcza podczas zajêæ z WF 
obuwia o dobrej przyczepności do pod³o¿a oraz, 
w zale¿ności od rodzaju zajêæ kasków i ró¿nego 
typu ochraniaczy koñczyn lub stawów.

6) Znakowanie miejsc lub stref niebezpiecz-
nych, np. niskich przejśæ, niewidocznych ogrodzeñ, 
czy znajduj¹cych siê na przejściu s³upów ¿ó³to-
-czarnymi pasami.

7) Informowanie wszystkich potencjalnie nara-
¿onych na niebezpieczeñstwo o niewyeliminowa-
nych zagro¿eniach.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e wiêksz¹ skutecz-
nośæ w profilaktyce osi¹gnie siê przy równoleg³ym 
korzystaniu z kilku mo¿liwych rozwi¹zañ, a tak¿e, 
¿e niezbêdnym elementem wszelkich dzia³añ 
prewencyjnych jest podnoszenie świadomości 
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• wzywania pomocy w sytuacjach zagro¿enia.
Dobrze napisane procedury powinny w zwiêz³y, 

lecz zrozumia³y i jednoznaczny sposób opisywaæ po-
stêpowanie, np. kto i co ma zrobiæ?, w jaki sposób?, 
do kogo siê ma zwróciæ?, kiedy?, gdzie? itp. oraz po-
winny wyznaczaæ osoby odpowiedzialne za reago-
wanie, ¿eby w sytuacji, gdy dojdzie do rzeczywistego 
zagro¿enia, nie by³o ¿adnych w¹tpliwości, co robiæ 
i kto jest odpowiedzialny. Procedury te powinny 
uwzglêdniaæ równie¿ wymagania wynikaj¹ce bez-
pośrednio z przepisów (g³ównie z rozporz¹dzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepu-
blicznych szko³ach i placówkach).

Niektóre elementy wyposa¿enia szko³y s¹ szcze-
gólnie istotne dla bezpiecznego przebywania 
i prowadzenia zajêæ szkolnych. S¹ to m.in. sta³e 
i przenośne przyrz¹dy sportowe stanowi¹ce wy-
posa¿enie sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego, 
schody, porêcze i balustrady, studzienki i ogrodzenia, 
oświetlenie. Te najistotniejsze dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa elementy i miejsca nale¿y zidenty-
fikowaæ, a szko³a powinna opracowaæ i realizowaæ 
harmonogram ich przegl¹dów i konserwacji oraz 
remontów okresowych.

Zasady postêpowania zapisane w regulaminie, 
procedurach i instrukcjach powinny byæ bezwzglêd-
nie przestrzegane przez wszystkich, w tym równie¿ 
przez kierownictwo szko³y oraz gości. Wszelkie od-
stêpstwa powoduj¹ wcześniej czy później lekcewa-
¿enie ustalonych regu³. Procedury  n ieakceptowane 
przez wiêkszośæ oraz te, których przestrzeganie 
trudno bêdzie nadzorowaæ, nie powinny byæ 
w ogóle ustanawiane. Z tego wzglêdu procedury 
postêpowania przed ich zatwierdzeniem powinny 
byæ skonsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami.

Podstaw¹ w³aściwego postêpowania zarówno, 
na co dzieñ, jak równie¿ w sytuacjach nadzwyczaj-
nych jest znajomośæ zasad postêpowania oraz prak-
tyczne utrwalenie umiejêtności podejmowania dzia-
³añ w sytuacjach zagro¿enia. W tym celu powinny 
odbywaæ siê regularne (nie jednorazowe) szkolenia, 
osobne dla uczniów i pracowników szko³y, podczas 
których przedstawiane lub przypominane by³yby 
ustalone procedury postêpowania. W przypadku 
m³odzie¿y szkolnej warto równie¿ przedstawiæ 
racjonalne powody ustanowienia takich zasad. Naj-
lepszym uzasadnieniem mo¿e byæ przedstawienie 
mo¿liwych konsekwencji nieprzestrzegania zasad 
na przyk³adzie rzeczywistych wypadków.

Równie wa¿ne jest wypracowanie i utrwalenie 
umiejêtności w³aściwego zachowania. W tym celu 
powinny byæ organizowane okresowe æwiczenia, 
np. ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przed-
lekarskiej itp.

Do informowania uczniów o obowi¹zuj¹cych 
w szkole zasadach i procedurach bezpieczeñstwa 
oraz do kszta³towania w³aściwych zachowañ 
mo¿na wykorzystaæ niektóre lekcje i zajêcia szkolne, 
np. z WF, przysposobienia obronnego, wychowania 
obywatelskiego itd. Dobrym pomys³em na pro-
pagowanie zasad bezpieczeñstwa jest równie¿ 
organizowanie przynajmniej raz w roku szkolnym 
„Dnia bezpieczeñstwa” – czegoś w rodzaju pikniku 
³¹cz¹cego naukê z zabaw¹, pokazami i zawo-
dami zwi¹zanymi z w³aściwymi zachowaniami, 
na co dzieñ i w sytuacjach zagro¿enia.

Nale¿y kontrolowaæ skutecznośæ szkoleñ i æwi-
czeñ, np. przez testy weryfikuj¹ce wiedzê uczestni-
ków oraz ankiety do oceny skuteczności szkolenia. 
W przypadku próbnej ewakuacji nale¿y sprawdzaæ 

listê obecności przed ewakuacj¹ i po jej zakoñczeniu 
oraz mierzyæ czas ewakuacji ostatniej osoby. W przy-
padku æwiczeñ z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, powinny byæ one przeprowadzane 
przy udziale obserwatora – ratownika lub lekarza, 
który móg³by oceniæ prawid³owośæ postêpowania 
oraz skutecznośæ szkolenia.

Kszta³towanie w³aściwej postawy i zachowañ 
probezpiecznych, zwane równie¿ tworzeniem 
kultury bezpieczeñstwa jest najtrudniejszym, 
a jednocześnie najwa¿niejszym elementem dzia³añ 
organizacyjnych poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo 
w szkole. W zasadzie o zmniejszeniu liczby wypad-
ków w du¿ej mierze decyduje to, czy wewn¹trz-
szkolne procedury postêpowania bêd¹ powszechnie 
rozumiane, akceptowane i z pe³nym przekonaniem 
przestrzegane przez wszystkie osoby przebywaj¹ce 
na terenie szko³y. Pomóc w tym mo¿e w³aściwe mo-
tywowanie. Wymaga to jednak przekonania i woli 
dyrekcji szko³y, aby uczyniæ to jednym z priorytetów. 
Propagowanie w³aściwych zachowañ i postaw 
mo¿na wspieraæ przez ich umiejêtne nagradzanie 
(mo¿e to byæ np. wycieczka lub bilety do kina dla 
wyró¿niaj¹cej siê klasy lub uczniów itp.). Oczywiście 
w ka¿dym środowisku zawsze znajd¹ siê tacy, którzy 
nie bêd¹ chcieli siê dostosowaæ do ustalonych regu³. 
Ka¿de takie zachowanie niezgodne z zasadami 
bezpieczeñstwa musi siê spotkaæ z natychmiasto-
wym i wyraźnym okazaniem braku przyzwolenia, 
a w przypadku powtórzenia powinno byæ karane.

Podsumowanie
Koniecznośæ ograniczania zagro¿eñ w szko³ach, 

wynikaj¹ca z ogromnej liczby wypadków szkolnych, 
uzasadnia nowe obowi¹zki prawne w zakresie kon-
trolowania bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, na³o¿one na dyrektorów szkó³ w Polsce.

Sprawn¹ realizacjê tych nowych zadañ mo¿na 
wspomóc przez stosowanie odpowiednich narzêdzi 
do identyfikacji zagro¿eñ oraz zapobiegania wypad-
kom szkolnym. Materia³y informacyjne [9] z listami 
kontrolnymi oraz propozycjami dzia³añ prewen-
cyjnych opracowane, jako pomoc we w³aściwym 
przeprowadzaniu tych kontroli oraz w postêpowa-
niu prewencyjnym, zosta³y pozytywnie ocenione 
przez środowisko szkolne.

Przypominaj¹c przedstawione w nich podsta-
wowe zasady nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê 
na koniecznośæ przekazywania zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom, w³aściwych zasad postêpowania, 
zmniejszaj¹cych niebezpieczeñstwo wypadku.

Dzia³ania profilaktyczne powinny obejmowaæ 
przede wszystkim utrwalanie w³aściwego zacho-
wania. Konieczna jest w tym celu akceptacja i prze-
strzeganie zasad postêpowania przez środowisko 
szkolne. Dlatego tak wa¿ne jest pokazanie celowości 
przestrzegania ustalonych regu³, a tak¿e w³aściwe 
motywowanie do ich przestrzegania, poprzez 
wspieranie aktywnych postaw na rzecz poprawy 
bezpieczeñstwa w szkole, wyra¿anych w³aściwym 
postêpowaniem, a tak¿e zg³aszaniem spostrze¿o-
nych nieprawid³owości i zagro¿eñ oraz pomys³ów 
poprawy bezpieczeñstwa na terenie szko³y.

Poniewa¿ do wiêkszości urazów dochodzi 
w czasie trwania zajêæ wychowania fizycznego 
oraz podczas przerw, szczególnie istotne jest nie-
pozostawianie uczniów bez opieki w czasie zajêæ 
z WF [14] i zwiêkszenie nadzoru nad nimi podczas 
przerw. Pomoc¹ w kszta³ceniu uczniów w zakresie 
bezpieczeñstwa, higieny i ergonomii mog¹ byæ 
gotowe materia³y edukacyjne [15] ze scenariuszami 

zajêæ przygotowane dla szkó³ w ramach programu 
rz¹dowego pn. „Dostosowywanie warunków pracy 
w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Ich au-
torami s¹ nauczyciele.

Du¿¹ rolê w profilaktyce wypadkowej odgrywaj¹ 
tak¿e dzia³ania techniczne, maj¹ce na celu elimi-
nowanie zagro¿eñ lub z³agodzenie potencjalnych 
skutków ich wystêpowania.

Podstaw¹ wszelkich dzia³añ w celu ogranicze-
nia zagro¿eñ jest jednak okresowe prowadzenie 
komisyjnych ocen stanu bezpieczeñstwa w szkole 
oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, w celu wy-
krywania „s³abych punktów” i podejmowania 
w porê odpowiednich dzia³añ koryguj¹cych lub 
zapobiegawczych.
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