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Procedura dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2017 r. wsparcia 

finansowego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” 

 

Podstawa prawna 

Uchwała nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach – „Bezpieczna+”. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972). 

 

Celem programu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu 

szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa 

w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). 

W ramach celu szczegółowego nr 2 mogą być realizowane w szczególności działania 

wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć: 

1) promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości 

szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, 

otwartej, prospołecznej postawy (wskazane przez MEN jako działanie 

priorytetowe do realizacji w 2017 r.); 

2) wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak 

komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami (wskazane 

przez MEN jako działanie priorytetowe do realizacji w 2017 r.); 

3) włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie 

społeczne; 

4) umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

5) antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej 

powodowanej stereotypami i uprzedzeniami; 

6) związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów 

profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów 

z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji; 

7) integrujących z lokalnym środowiskiem. 

Planowane działania muszą być uzasadnione diagnozą potrzeb. Należy 

przeprowadzić wstępne badania poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie 



 

wybranego działania. Wyniki należy umieścić w załączonym do wniosku opisie 

poszczególnych działań (cz. B, pkt 4). 

Wsparcie finansowe może być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez 

organ prowadzący szkołę własnego wkładu finansowego w wysokości min. 20% 

kosztów realizacji zadania. 

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz 

w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej 

organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu 

do szkoły filialnej. 

 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek organu prowadzącego szkołę wraz z załącznikami dotyczącymi 

poszczególnych szkół. 

 cz. A - zgłoszenie dyrektora szkoły, 

 cz. B - informacje na temat planowanych działań, 

 cz. C - oświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające spełnienie warunków o 

których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), z wyjątkiem szkół 

niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, 

osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego; 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

kuratorium oświaty ko.poznan.pl, w zakładce Szkoły i organy 

prowadzące/Programy rządowe/Bezpieczna+. 

 

Organ prowadzący szkołę, niebędący jednostką samorządu terytorialnego 

do wniosku dołącza: 

 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

 aktualny numer rachunku bankowego; 

 

Miejsce i termin złożenia wniosku 

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 

Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2017 r. (decyduje data 

wpływu do kuratorium). 



 

Zespół powołany przez wojewodę ocenia wnioski organów prowadzących szkoły 

w terminie do 15 czerwca 2017 r.  

Lista organów prowadzących szkoły rekomendowanych do otrzymania wsparcia 

finansowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu.  

 

 

Wicekurator Oświaty 
/-/ Krzysztof Jakub Błaszczyk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informacji w powyższej sprawie udziela: 
Małgorzata Wolińska 
(e-mail: m.wolinska@ko.poznan.pl) tel. 61 854 1391 
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