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Wraz z rozwojem cywilizacyjnym dążenie do zapewnienia bezpieczeń-

stwa dzieci oraz młodzieży staje się głównym zadaniem edukacji szkolnej. 
Często pojawia się myśl, że przygotowania państwa do obrony nienaru-
szalności granic, suwerenności i niepodległości oraz do zapewnienia lu-
dziom bezpieczeństwa personalnego, jest swoistą sumą świadomości 
obronnej oraz wiedzy i umiejętności każdej jednostki ludzkiej. O przyszło-
ści narodu i jego potędze decydować będzie powszechna edukacja społe-
czeństwa. 

Szkole, czy placówce oświatowej, sprzyja stabilność. Jednak wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym i industrializacji stale wzrasta liczba czynników 
wpływających na zdrowie i życia człowieka oraz środowiska naturalnego. 
Także degradacja środowiska naturalnego stwarza poważne zagrożenia 
ekologiczne dla człowieka. Dzięki odkryciom naukowym, powstają coraz to 
nowsze technologie oraz nowe trendy kultury. Nieprzypadkowo wiec rośnie 
znaczenie szeroko rozumianej edukacji mającej na celu przygotowanie nie 
tylko sił zbrojnych i rezerw, lecz także całego społeczeństwa do zapewnie-
nia sobie szans przetrwania i rozwoju niezależnie od rodzaju występują-
cych zagrożeń bezpieczeństwa1. Dlatego ważne staje się przystosowanie 
dzieci i młodzieży w szkołach do przeciwstawiania się współczesnym za-
grożeniom bezpieczeństwa. Stąd także potrzeba dostosowania treści na-
uczania do realistycznych sytuacji, w których żyjemy i które współtworzymy 
naszą własną działalnością. 

Na nowe zagrożenia narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie szu-
kający prostych rozwiązań i wyraźnych wskazówek dotyczących funkcjo-
nowania we współczesnym, codziennym życiu. Autor, bazując na wielolet-
nim doświadczeniu zawodowym w roli nauczyciela i dyrektora szkoły, 
wskazuje na fakt, że dzieci i młodzież są zagubione w dzisiejszym świecie 
przesyconym techniką i informacją, w której trudno w jasny sposób odróż-

                                                      
1 L. Konarski, B. Rokicki, J. Świniarski, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wo-

bec wyzwań współczesnego świata, AON, Warszawa, 2000, s. 30. 
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nić dobro od zła, prawdę od fałszu. Zagrożeń nie da się wyeliminować, ale 
można i trzeba je ograniczać. Nie można też przypatrywać im się obojęt-
nie, gdyż coraz więcej młodych ludzi zostaje nieświadomie wciągniętych 
w sytuacje, które mogą dotkliwie zmienić ich życie bądź doprowadzić do 
stanu depresji. Skutki mogą być nieodwracalne, tak jak nieodwracalne jest 
ścinanie się białka podczas picia alkoholu. Młody człowiek najpierw szuka 
autorytetów w rodzinie, wśród znajomych, pośród księży, nauczycieli i wy-
chowawców. Niestety kontakt bywa często ograniczony, a czasami brak 
wzajemnych rozmów degraduje rodziców do roli opiekunów domowych. 
Z kolei księża są na ogół kojarzeni jedynie z osobą wygłaszającą kazania. 
Może więc nauczyciele? Pytanie, czy w pracy pedagogicznej znajdujemy 
tyle czasu, aby zainteresować się osobistymi problemami wychowanków? 
A może dążymy jedynie do realizacji programu nauczania? Wówczas naj-
ważniejszym celem staje się przygotowanie do końcowego egzaminu. 
W tym pośpiechu i grze ambicji zapominamy, że szkoła powinna przygo-
towywać uczniów do dorosłego życia nie tylko w sferze intelektualnej, ale 
przede wszystkim psychicznej. Programy nauczania powinny kształtować 
rozwój kompetencji kluczowych, między innymi kompetencje społeczne 
i obywatelskie, zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady2 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe ży-
cie. 

Potrzebna jest zatem edukacja na rzecz bezpieczeństwa. W naszym 
kraju popularna staje się dyskusja na temat podstawy programowej. Wyda-
rzenia zewnętrzne (makrootoczenie) sprawiają, że działania w sferze sys-
temu edukacji przestają być skuteczne pomimo dużego wysiłku nauczycieli 
oraz uczniów. 

W podstawowej literaturze psychologicznej nie jest łatwo znaleźć defi-
nicję czy dokładne określenie pojęcia edukacja. Według Multimedialnego 
słownika języka polskiego PWN edukacja (łac. educatio – wychowanie) to 
wychowanie, głównie pod względem umysłowym, wykształcenie, nauka. 
Z kolei Słownik wyrazów obcych PWN3 podaje, że edukacja to wychowa-
nie, wykształcenie, co sugeruje bardzo szerokie rozumienie tego pojęcia. 
W literaturze odnoszącej się do bezpieczeństwa ludzi edukację określa się 
jako zamierzony proces zmiany rozwojowej człowieka poprzez wychowa-
nie i kształcenie, zgodnie z ideałem dobrego człowieka wspólnoty społecz-
nej. To przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie w szerokim 
rozumieniu, od wiedzy teoretycznej, dyspozycji poznawczych po kształto-
wanie konkretnych umiejętności praktycznych. To wreszcie przekaz wiedzy 
oraz kształtowanie zdolności do zapewnienia sobie bezpieczeństwa per-
sonalnego, głównie akceptowanie zagrożeń, ich redukowanie bądź elimi-

                                                      
2 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/96/WE. 
3 http//: swo.pwn.pl [dostęp: 14.05.2017]. 
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nowanie. Edukacja jest swoistym podprocesem ogólnego poziomu bezpie-
czeństwa. Zdobywanie wiedzy i wychowanie sprzyja kształtowaniu bez-
piecznej formy trwania. Doskonalenie zdolności poznawczych oraz prak-
tyczne poznawanie świata bytów przyrody, bytów społecznych, bytów 
techniki, kultury jest fundamentalną drogą do osiągania optymalnych wa-
runków trwania, przetrwania i rozwoju. Proces edukacyjny wpisuje się 
w realizację pierwotnej potrzeby bycia bezpiecznym. Zatem edukacja dla 
bezpieczeństwa ma swoje umocowanie w psychologii bezpieczeństwa. 
Jeśli mowa o edukacji, myślimy o uczniu, o procesie nauczania – uczenia 
się, dlatego można edukację spostrzegać w podmiotowym wymiarze bez-
pieczeństwa, a bardziej dogłębniej w bezpieczeństwie personalnym. Dzia-
łania edukacyjne są odpowiedzią na pierwotne potrzeby zachowania życia 
i doskonalenia4. 

Edukacja dla bezpieczeństwa, przez niektórych nazywana edukacją 
w zakresie bezpieczeństwa5, jest procesem umocowanym w pierwotnych 
uwarunkowaniach psychologicznych, ale również w sferze aksjologicznej, 
epistemologicznej, teleologicznej, które określają praktykę wykorzystania 
wiedzy i umiejętności do kształtowania bezpieczeństwa. Na tej podstawie 
można wyróżnić następujące kategorie edukacji dla bezpieczeństwa: psy-
chologiczną (potrzeby), aksjologiczną (wartości), epistemologiczną (teoria 
poznania), teleologiczną (cele). Proces edukacyjny wynika z potrzeby do-
skonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. U podstaw edukacyj-
nych leżą określone wartości, wzorce, ideały, które wyznaczają ogólną 
perspektywę aksjologiczną oraz cele określające kierunek procesu eduka-
cyjnego. 

Celem działań edukacyjnych jest wspieranie podmiotu w zakresie 
kształtowania jakości życia zgodnie z przyjętymi ideałami wolności, szczę-
ścia i samorealizacji. Racjonalna jednostka jest świadoma ogólnych zagro-
żeń i ich wpływu na jakość życia, jednak owa świadomość jest wzbogaco-
na przez treści przekazywane w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Na-
leży wymienić funkcje, jakie spełnia edukacja dla bezpieczeństwa w kon-
tekście bezpieczeństwa personalnego: 

• funkcja integracyjna (kształtowanie tożsamości jednostkowej, gru-
powej); 

• funkcja poznawcza (rozpoznawanie aktualnych i potencjalnych za-
grożeń); 

• funkcja regulacyjna (kształtowanie relacji z otoczeniem); 

                                                      
4 A. Pieczywok, K. Loranty, Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, AON, Warsza-

wa, 2015, s. 45-46. 
5 Niektórzy teoretycy podważają termin edukacja dla bezpieczeństwa, chociaż wystę-

puje on w podstawie programowej, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Proponują 
oni inny termin, np. edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Por.: M. Kucharski, Edukacja 
obronna. Polska i świat, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 2002, s.89. 
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• funkcja modyfikacyjna (zmiana atrybutów podmiotu adekwatnie do 
występujących zagrożeń); 

• funkcja koordynacyjna (koordynacja zadań instytucji edukacyjnych); 
• funkcja organizacyjna (organizacja procesu edukacyjnego)6. 
Edukacja dla bezpieczeństwa odzwierciedla progresję w zakresie 

ogólnego doskonalenia się podmiotów, a szczególnie w zakresie kształto-
wania pewności egzystencji. W warunkach zmieniającego się świata bytów 
społecznych, bytów kultury i techniki zdobywanie wiedzy i procesy wycho-
wawcze pozwalają na właściwą ocenę tych zmian i podjęcie adekwatnych 
działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń. Edukacja pozwala na 
redefinicję bezpieczeństwa w obliczu zmieniających się warunków życia, 
między innymi poprzez identyfikację nowych zagrożeń. Kształtuje świado-
mość tych zagrożeń, pozwala na obiektywną ocenę warunków egzystencji 
oraz taką ich modyfikację, która w najwyższym stopniu daje szanse prze-
trwania i rozwoju. Edukacja powiększa próg wrażliwości na negatywne 
oddziaływania środowiska zewnętrznego, ale przede wszystkim wzmacnia 
postawy obronne poprzez adekwatną ocenę czynników dekonstrukcyjnych. 

Celem wysiłków edukacyjnych na wszystkich szczeblach kształcenia 
i wychowania jest podnoszenie dyspozycji umysłowych podmiotów, szcze-
gólnie w zakresie identyfikacji zagrożeń i umiejętności kształtowania bez-
pieczeństwa na szczeblu lokalnym i państwowym, motywowanie podmio-
tów do aktywności na rzecz bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego 
oraz przygotowanie podmiotów do samodzielnego zdobywania wiedzy 
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa7. 

Warto nadmienić, że edukacja dla bezpieczeństwa jest nierozerwalnie 
związana z systemem bezpieczeństwa narodowego. Najważniejszą funk-
cją każdego państwa demokratycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa 
narodowego państwa jako instytucji, a zwłaszcza bezpieczeństwa obywa-
teli. Pojęcie edukacja dla bezpieczeństwa jest naturalną konsekwencją 
stale poszerzającego się zakresu treściowego takich terminów, jak przy-
sposobienie wojskowe, edukacja obronna i wychowanie obronne. W prze-
szłości przygotowanie wojskowe i obronne wiązano głównie z zapewnie-
niem możliwości przeciwstawienia się zagrożeniom zewnętrznym. Współ-
cześnie natomiast chodzi przede wszystkim o kształtowanie zdolności 
państw i społeczeństw do radzenia sobie także z wieloma innymi zagroże-
niami, wywierającymi wpływ na poziom (stan, jakość) bezpieczeństwa per-
sonalnego i strukturalnego8. 

W literaturze pedagogicznej edukację obronną definiowano jako 
wszechstronne przygotowanie społeczeństwa (narodu) ze szczególnym 

                                                      
6 A. Pieczywok, K. Loranty, Bezpieczeństwo…, s. 47. 
7 Tamże. 
8 R. Jakubczak, J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, War-

szawa, 2006, s. 428. 
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uwzględnieniem systemu kształcenia młodzieży szkolnej i akademickiej, do 
wypełniania zadań humanitarnych w celu minimalizowania następstw 
i likwidacji skutków awarii, katastrof, klęsk żywiołowych w czasie pokoju, 
a także czynników rażenia podczas wojny9. 

Pojęcie edukacja dla bezpieczeństwa pojawiło się w procesie badań 
nad systemem bezpieczeństwa RP, prowadzonych w Akademii Obrony 
Narodowej w latach 1993-199510, chociaż, rzecz jasna, nie jest to pojęcie 
określające nieznane dotąd zakresy edukacyjnej działalności szkoły, bo-
wiem kształcenie obronne młodzieży zawsze uznawano za jeden z priory-
tetowych celów państwa. W tych latach nastąpiły istotne zmiany w interpre-
towaniu tradycyjnie ujmowanej edukacji obronnej społeczeństwa, co spra-
wiło, że możliwe stało się zastąpienie jej terminem edukacja dla bezpie-
czeństwa. Określenie to posiada bardzo rozległy zakres treściowy, bowiem 
wiąże się z wychowaniem patriotycznym, obywatelskim, moralnym 
i obronnym. Jako składnik wychowania w ogóle ma ukierunkowywać i sca-
lać te wysiłki edukacyjne, które sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycz-
no-obronnych. Edukacja dla bezpieczeństwa powiązana jest szczególnie 
z: polityką, systemem oświaty, państwem, władzą i całym systemem jej 
sprawowania, a jej zagadnienia ważne są zarówno dla całego społeczeń-
stwa, jak i dla poszczególnych jednostek11. 

Edukacja dla bezpieczeństwa – w tym intencjonalnym oddziaływaniu 
i przechodzeniu, które kształtuje osobowość człowieka kulturalnego – 
podkreśla wagę troski o trwanie, przetrwanie i doskonalenie życia, 
odpowiedzialność za jego realizację i prolongowanie. Jest także jednym 
z komponentów wychowania oraz przygotowania do pracy i życia we 
współczesnych warunkach. W konsekwencji Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przyjęło formułę edukacji dla bezpieczeństwa jako 
obowiązkowego w systemie oświaty obszaru nauczania. Zgodnie 
z przepisami prawa oświatowego dyrektor szkoły, tworząc szkolny zestaw 
programów nauczania i program wychowawczy, od 1 września 2017 roku 
program wychowawczo-profilaktyczny, jest zobowiązany do realizowania 
zadań z dziedziny edukacji dla bezpieczeństwa, stosownie do 
obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego, a także 
odpowiednio do danego środowiska, w jakim uczeń się wychowuje, 
z uwzględnieniem lokalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa12. 

                                                      
9 R. Stępień, Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, AON, Warsza-

wa, 1999, s. 98-99. 
10 Zob. R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Materiały z konferencji na-

ukowej 23-24 maja 1994 r., Warszawa, 1994; E. Jezierski, W. Magoń (red.), Edukacja 
obronna w systemie bezpieczeństwa Polski, Arcanus, Bydgoszcz, 1997; J. Kardas, Eduka-
cja obronna w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej- Egros, Warszawa, 1999. 

11 Zob. R. Stępień (red.), Współczesne..., s. 9-11. 
12 Tamże, s. 35. 
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Obszar znaczeniowy edukacji dla bezpieczeństwa odwołuje się do 
wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, humanistycznych. Zalicza się do 
nich m.in.: wolność, odpowiedzialność, godność, podmiotowość, huma-
nizm, pluralizm, rozwój, szczerość, uczciwość, sprawiedliwość, autonomię, 
samostanowienie, odpowiedzialność każdego za siebie i innych oraz upo-
minanie się o nią. W wychowaniu i kształceniu istotne są też takie wartości, 
jak: tolerancja, poszanowanie odmiennych opinii, miłość bliźniego, prze-
ciwstawianie się egoizmowi i konsumpcyjnemu stosunkowi do życia, nieza-
leżność działania13. Edukacja dla bezpieczeństwa jest więc częścią eduka-
cji narodowej, a w jej zakresie szczegółowym można wyróżnić edukację: 
obywatelską, ekonomiczną, prawną, obronną, prospołeczną, zdrowotną, 
ekologiczną. 

Według B. Rudnickiego […] przez edukację dla bezpieczeństwa poli-
tycznego będziemy rozumieli ogół oddziaływań oświatowo-
wychowawczych, zmierzających do kształtowania kultury politycznej spo-
łeczeństwa oraz postaw wobec zagrożeń politycznych. Edukacją dla bez-
pieczeństwa militarnego nazwiemy ogół oddziaływań obejmujących kształ-
cenie i wychowanie obronne społeczeństwa, zmierzających do zachowania 
niepodległości narodu i państwa oraz ochrony życia i ludzi w stanach za-
grożenia wojennego i wojny. Przez edukację dla bezpieczeństwa gospo-
darczego będziemy rozumieli ogół oddziaływań oświatowo-
wychowawczych, zmierzających do kształtowania świadomości ekono-
micznej społeczeństwa i postaw wobec zagrożeń gospodarczych. Eduka-
cją dla bezpieczeństwa publicznego nazwiemy ogół oddziaływań oświato-
wo-wychowawczych, zmierzających do kształtowania świadomości praw-
nej społeczeństwa oraz postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających 
obywatelom i porządkowi publicznemu. Edukacją dla bezpieczeństwa psy-
chospołecznego nazywać będziemy ogół oddziaływań oświatowo-
wychowawczych, zmierzających do kształtowania moralności społeczeń-
stwa oraz postaw wobec zagrożeń psychospołecznych. Edukacją dla bez-
pieczeństwa ekologicznego nazwiemy ogół oddziaływań oświatowo-
wychowawczych, zmierzających do harmonijnego współżycia ludzi z przy-
rodą oraz postaw i zachowań w sytuacjach zagrożeń ekologicznych14. 
Wymienione wyżej dziedziny edukacji dla bezpieczeństwa przenikają się 
i są ze sobą wzajemnie powiązane. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i ciągłym zmia-
nom cywilizacyjnym, w 1999 r. wprowadzono reformę edukacji, która doty-
czyła generalnie zmiany koncepcji kształcenia dzieci i młodzieży w Polsce. 

                                                      
13 W. Puślecki, Kształcenie upodmiotowiające ucznia, Toruńskie Studia Dydaktyczne, 

nr 11/1997, Toruń, 1997, s. 72. 
14 B. Rudnicki, Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja, [w:] R. Stępień (red.), 

Edukacja dla bezpieczeństwa, Materiały z konferencji naukowej 23-24 maja 1994 r., 
Warszawa, 1994, s. 62. 
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W raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku 
przygotowanym pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa stwierdza się, iż 
podstawą edukacji przez całe życie są cztery filary: uczyć się, aby wie-
dzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć się, aby 
być (rys.2.1.). Najbardziej widocznym jej przejawem było wprowadzenie 
zasad pluralizmu programowego oraz decentralizacji dającej możliwość 
wyboru programów nauczania oraz podręczników i innych pomocy dydak-
tycznych w konkretnej szkole. Do oferty programowej został wprowadzony 
nowy przedmiot nauczania – edukacja dla bezpieczeństwa, zastępujący 
dotychczasowy przedmiot przysposobienie obronne. Edukacja dla bezpie-
czeństwa to zajęcia edukacyjne, których zadaniem jest przygotowanie 
człowieka jako jednostki do życia w zbiorowości ludzkiej bez względu na 
wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej15. 

Głównym zadaniem przedmiotowego programu nauczania jest wy-
kształcenie odpowiednich postaw i zachowań uczniów w sytuacjach eks-
tremalnych, aby potrafili oni wykorzystać nabyte umiejętności i poznane 
wiadomości. Istotnym celem programu nauczania jest ponadto przekaza-
nie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uświadamiania im za-
grożeń współczesnego świata o charakterze profilaktycznym, pozwalają-
cych uniknąć lub niwelować zagrożenia mające zasięg zarówno lokalny, 
jak i światowy. Warto dodać, że edukacja dla bezpieczeństwa jest natural-
ną konsekwencją uwzględniania stale poszerzającego się zakresu treścio-
wego takich terminów, jak przysposobienie wojskowe, edukacja obronna 
i wychowanie obronne. 

W świetle nowych zmian dokonano reformy programowej i systemowej 
oświaty. Reforma programowa, która polega na dostosowaniu celów oraz 
treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania do 
zmieniającej się rzeczywistości obejmuje również przedmiot - edukację dla 
bezpieczeństwa. 

Zreformowane cele i treści kształcenia zostały zdefiniowane w Rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej16z dnia 24 lutego 2017 roku. 

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tzw. EDB został wprowadzo-
ny od 1 września 2009 roku jako 1 godzina na tydzień w cyklu kształcenia 
(1 rok szkolny) w gimnazjum, a od 1 września 2012 obowiązuje w tej samej 
liczbie w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot zastąpił całkowicie przy-
sposobienie obronne, które (według starej podstawy programowej) było 

                                                      
15 A. Kaczmarczyk, S. Tomaszkiewicz, Edukacja dla Bezpieczeństwa. Podstawa Pro-

gramowa, Wydawnictwo Empi, Poznań, 2012, s.4. 
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształce-
nia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz.356. 
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nauczane w liczbie 2 godzin na tydzień w cyklu w szkole średniej. Zakres 
nauczania obejmował szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony 
przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku 
katastrof. Podczas nauki uczniowie byli także szkoleni w udzielaniu pierw-
szej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieściła się tematyka typo-
wo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni i zasadach służby woj-
skowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakre-
sie konfliktów zbrojnych oraz topografii17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Źródło: Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji 
do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie 

Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998. 

Rys. 1. Edukacja na rzecz bezpiecze ństwa w programach ró żnych  

przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych 

                                                      
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz. 1131. 
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Rok 2017/2018 to rok szkolny rozpoczynający nową reformę oświaty. 
Podstawową zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramo-
wych planów nauczania w szkołach publicznych jest ich sama struktura. 
Obecne ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na 
danym etapie edukacyjnym poświęconych na realizację poszczególnych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z nauczycielem wycho-
wawcą. Zaproponowane w rozporządzeniu ramowe plany nauczania okre-
ślają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć 
z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Opracowa-
ne w taki sposób ramowe plany nauczania nie będą wymagały od dyrekto-
rów szkół określania szkolnych planów nauczania na dany etap edukacyj-
ny. Taka koncepcja zniweluje sytuacje, w których to uczniowie przecho-
dząc z jednej szkoły do drugiej, musieli zdawać egzaminy klasyfikacyjne, 
ponieważ w macierzystej szkole uczeń nie miał obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych we wcześniejszych latach, a w szkole do której przeniósł się 
dany przedmiot był zaplanowany w szkolnym planie nauczania wcześniej 
i został już zrealizowany. Ramowy planu nauczania posłuży dyrektorowi do 
opracowania tygodniowego rozkładu zajęć. Wymiar godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach I-VIII szkoły 
podstawowej i w projektowanym 4-letnim liceum ogólnokształcącym pozo-
staje bez zmian – 1 godzina, realizowana w klasie VIII szkoły podstawowej 
– II etap edukacyjny i 2 godziny w klasie I w czteroletnim okresie kształce-
nia w liceum – III etap edukacyjny. 

Według literatury edukacja dla bezpieczeństwa jest […] istotną częścią 
procesu dydaktyczno-wychowawczego i działań profilaktycznych, ukierun-
kowanych głównie na wychowanie obywatelskie, komunikacyjne oraz na 
edukację prozdrowotną i ekologiczną […] oraz […] jedna z podstawowych 
dróg kształcenia bezpieczeństwa, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i konfliktowych18. Zdaniem S. Guz celem edukacji dla bezpieczeństwa, 
prowadzonej nie tylko przez szkoły, ale też inne instytucje publiczne, takie 
jak: służba zdrowia, media, Kościół, policja, zakłady ubezpieczeniowe 
i inne organa, instytucje oraz organizacje społeczne, jest przede wszystkim 
wzbogacanie wiedzy społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży na temat 
źródeł, rodzajów i objawów zagrożeń, kształtowanie umiejętności ich do-
strzegania, rozpoznawania, przewidywania i unikania, uświadamiania wie-
lorakich konsekwencji, jakie mogą pociągnąć za sobą poszczególne za-
grożenia; rozwijania znajomości zasad bezpiecznego zachowania się 
w różnych sytuacjach; wyrabianie przezorności, ostrożności, a także uka-
zywanie sposobów skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania w życiu codziennym19. 

                                                      
18 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współcze-

sności, AON, Warszawa, 2012, s. 10. 
19 S. Guz, Dziecko a zagrożenie współczesnego świata, UMCS, Lublin, 2008, s.10. 
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W świetle nowej reformy edukacja dla bezpieczeństwa służyć ma 
przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich 
reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przed-
miot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa 
państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdro-
wotnej i pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo państwa pojmowane jest jako 
obszar wiedzy, który wyjaśnia mechanizmy zapewnienia ładu, porządku, 
stabilności społeczności ludzkich, a także towarzyszących temu koncepcji, 
metod i form postępowania. Kształcenie, w ramach przygotowania do dzia-
łania w stanach nadzwyczajnych, ma charakter interdyscyplinarny, nasta-
wiony na skuteczne działanie i radzenie sobie poszczególnych jednostek 
 w sytuacjach określonych zagrożeń. Jedną z najważniejszych umiejętno-
ści zdobywanych w szkole jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 
Już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związa-
ne z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, 
rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych obja-
wów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności 
ratujących życie20. 

Dość obszernie i szczegółowo zostały opisane warunki i sposoby re-
alizacji przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, jakie ma zapewnić szkoła 
na II etapie edukacyjnym w klasie VIII. Niezwykle istotne jest, aby w trakcie 
nauczania przedmiotu koncentrować się na kluczowych problemach, 
szczególnie w aspekcie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu. 
W ramach realizacji celu „Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa” 
ważne jest, aby korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą 
uczniom istotę bezpieczeństwa i charakterystykę jego zagrożeń. Zajęcia 
w tym przypadku powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach 
państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa, które jednocześnie 
uatrakcyjnią treści nauczania i pozwolą szerzej zrozumieć istotę bezpie-
czeństwa państwa. Udział w tego typu zajęciach wniesie znaczący wkład 
merytoryczny, który przyczyni się do wzrostu jakości pracy szkoły i posze-
rzenia wiedzy uczniów na temat roli instytucji w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa oraz typu zagrożeń. Zajęcia związane z celem „Przygotowanie 
uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof 
i wypadków masowych)” powinny obejmować udział uczniów w symulacji 
ewakuacji szkoły. Uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo 
własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób 
godnych zaufania i służb ratunkowych21. Zgodnie z piramidą uczenia się 
wg stożka doświadczenia Edgara Dale’a uczniowie wykazują 90% średniej 

                                                      
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej…. 
21 Tamże. 
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zdolności zapamiętywania poprzez natychmiastowe wykorzystanie zdoby-
tej wiedzy w działaniu. 

Na zajęciach związanych z celem „Kształtowanie umiejętności z za-
kresu podstaw pierwszej pomocy”, należy zwrócić szczególną uwagę na 
wykształcenie umiejętności praktycznych, zwłaszcza rozpoznawanie nie-
bezpieczeństw oraz właściwe reagowanie na sytuacje niebezpieczne. 
Istotne jest także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość 
i rzetelność udzielonej pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zaczynają 
realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinni być należycie przy-
gotowani już w klasach młodszych do prawidłowego reagowania na nagły 
wypadek. Do realizacji zajęć konieczne są pomoce dydaktyczne do sku-
tecznego nauczania podstaw pierwszej pomocy. Do sprzętu pożądanego 
zaliczyć należy apteczkę, fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-
oddechowej z obniżoną siłą ucisku klatki piersiowej, plansze dydaktyczne 
i tablice naukowe22. 

Do materiałów szkoleniowych zaliczyć należy maseczki do wentylacji, 
płyny dezynfekcyjne, gazy opatrunkowe, bandaże, chusty trójkątne itp. Na 
zajęciach związanych z celem „Kształtowanie postaw indywidualnych 
i społecznych sprzyjających zdrowiu” należy przede wszystkim uwzględnić 
realne potrzeby zdrowotne, edukacyjne i informacyjne danej grupy uczniów 
(np. otyłość). Konieczne jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby 
uczniowie, których ten problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szy-
kanowani czy wykluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej. Ważne 
jest skorelowanie treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeń-
stwa z innymi przedmiotami, w tym z wychowaniem fizycznym, oraz z pro-
gramem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

Problematyka zdrowia i jego uwarunkowań należy do zagadnień bar-
dzo złożonych, wielodyscyplinarnych. Zajęcia mogą być uzupełniane in-
nymi formami, wśród których wymienić można: 1) wizyty w instytucjach 
ratowniczych; 2) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami 
miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psycholo-
gami itp.; 3) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problema-
tyką przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Natomiast na III etapie 
edukacyjnym niezwykle ważny staje się fakt nauczania przedmiotu w opar-
ciu o nową podstawę programową, z koncentracją na kluczowych proble-
mach, szczególnie w aspekcie praktycznym, życia codziennego dzieci 
i młodzieży oraz poświęcaniu im jak najwięcej czasu. Istotne znaczenie 
w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie po-
stawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minio-
nych pokoleń. Realizując kształcenie w zakresie pierwszej pomocy, należy 
zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, 

                                                      
22 Tamże. 
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szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na 
nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość 
udzielonej pierwszej pomocy23. 

Edukacja dla bezpieczeństwa jest także jednym z komponentów wy-
chowania oraz przygotowania do pracy i życia we współczesnych warun-
kach. W konsekwencji Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało edukację 
dla bezpieczeństwa za przedmiot nauczania wpisany w obowiązkowe 
przedmioty nauczania w systemie oświaty. Dyrektor szkoły, tworząc szkol-
ny zestaw programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny, 
zgodnie z przepisami prawa oświatowego zobowiązany jest realizować 
zadania z przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, na podstawie obowią-
zujących podstaw programowych kształcenia ogólnego, a także odpowied-
nio do danego środowiska, w jakim się wychowuje – uwzględniając rów-
nież lokalne zagrożenia dla bezpieczeństwa24. 

Konkretne treści nauczania i wychowania z dziedziny edukacji dla 
bezpieczeństwa mogą być realizowane w ramach poszczególnych zajęć 
edukacyjnych, prowadzonych na danym etapie edukacyjnym. Konstrukcja 
podstaw programowych, rozłożenie w czasie problematyki edukacji dla 
bezpieczeństwa, a także przepisy oświatowe pozwalają na stosowanie 
modyfikacji programowych bez konieczności uruchomienia procedur for-
malnych, aby podstawa programowa z tych treści była zrealizowana. Edu-
kacja dla bezpieczeństwa jest także realizowana na zajęciach przysposo-
bienia obronnego w szkołach ponadgimnazjalnych. Przewidziano również 
możliwość organizowania zajęć edukacyjnych, obejmujących prowadzenie 
ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w czasie ferii letnich, 
zimowych, specjalistycznych obozów szkoleniowo-wychowawczych25. Po-
nadto zagadnienia związane z bezpieczeństwem uwzględnione zostały 
w podstawie programowej innych przedmiotów kształcenia ogólnego, ta-
kich jak: fizyka, chemia i zajęcia techniczne. O problemach bezpieczeń-
stwa mówi się również na biologii, języku polskim, wiedzy o społeczeń-
stwie i wychowaniu do życia w rodzinie oraz wychowaniu fizycznym. Przy-
kładowo, treści kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w tym wzglę-
dzie dotyczą m.in.: 

• znajomości źródeł, rodzajów i skutków zanieczyszczeń powietrza; 
planowania sposobów postępowania pozwalających chronić powietrze 
przed zanieczyszczeniami; proponowania sposobów racjonalnego gospo-
darowania wodą; analizowania procesów powstawania kwaśnych opadów 
i skutków ich działania; proponowania sposobów ograniczających ich po-
wstawanie; opisywania negatywnych skutków działania alkoholu etylowego 

                                                      
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

sposobu…. 



Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty 

29 
 

na organizm ludzki; znajomość źródeł chemicznego zanieczyszczenia gleb 
oraz podstawowych rodzajów zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodo-
ry, pestycydy, azotany); proponowania sposobów ochrony gleby przed 
degradacją; proponowania alternatywnych źródeł energii, dokonywania 
analizy możliwości ich zastosowań (energia słoneczna, wodna, jądrowa, 
źródła geotermalne, wodór, biopaliwa, itd.); dokonywania analizy wpływu 
różnorodnych sposobów pozyskiwania energii na stan środowiska przy-
rodniczego; wskazywania na zagrożenia szkodliwych gazów powstających 
w wyniku spalania się tworzyw sztucznych, np. PE, PCV, PP (chemia); 

• wyjaśnień wpływu promieniowania jądrowego na materię oraz na 
organizmy; opisywania działania elektrowni atomowej oraz znajomość ko-
rzyści i zagrożeń płynących z energetyki jądrowej (fizyka); 

• znajomości zasad różnych rozwiązań problemów utylizacji zepsu-
tych modeli i ponownego wykorzystania materiałów wtórnych stosowanych 
do ich budowy (zajęcia techniczne); 

• posługiwania się pojęciami, które dotyczą wartości pozytywnych 
i ich przeciwieństw oraz określania postaw z nimi związanych, np. piękno-
brzydota, tolerancja-nietolerancja i patriotyzm-nacjonalizm, a także rozpo-
znawania ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach; po-
nadczasowych zagadnień egzystencjonalnych, np. przyjaźń, miłość, 
śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczu-
cie wspólnoty, sprawiedliwość, solidarność, a także uniwersalnych wartości 
humanistycznych (język polski); 

• znajomości przestępstw, których ofiarą najczęściej padają młodzi 
ludzie oraz wiedzy, jak można próbować ich uniknąć oraz przestrzegania 
zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia; relacji Polski 
z innymi państwami; współpracy i konfliktów międzynarodowych; proble-
mów współczesnego świata (wiedza o społeczeństwie); 

• przedstawienia negatywnego wpływu na zdrowie młodego człowie-
ka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków, 
środków dopingujących i nadużywania kofeiny oraz niektórych leków, 
szczególnie oddziałujących na psychikę; wiedzy na temat najważniejszych 
chorób człowieka wywołujących przez bakterie, wirusy, pasożyty zwierzęce 
i pierwotniaki oraz przedstawiania zasad profilaktyki tych chorób; dróg za-
każenia się wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV, zasad profilaktyki chorób 
wywołanych przez te wirusy oraz przewidywania indywidualnych i społecz-
nych skutków zakażenia; globalnych i lokalnych problemów środowiska; 
uzasadnienia konieczności międzynarodowej współpracy w celu zapobie-
gania zagrożeniom przyrody (biologia); 

• identyfikacji zachowań zagrażających i sprzyjających zdrowiu oraz 
wyjaśnianiu, od czego zależy i na czym polega dokonywanie wyborów ko-
rzystnych dla zdrowia, itp. (wychowanie fizyczne), 
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• przemocy i konfliktów w rodzinie, zagrożeń życia społecznego (wy-
chowanie do życia w rodzinie)26. 

W świetle nowych zmian dokonano reformy programowej i systemowej 
oświaty. Reforma programowa, która polega na dostosowaniu celów oraz 
treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania do 
zmieniającej się rzeczywistości, obejmuje również przedmiot – edukację 
dla bezpieczeństwa. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, co powodu-
je, że w okresie przejściowym obowiązywać będą jeszcze niektóre dotych-
czasowe rozporządzenia oraz wejdą w życie nowe. Dyrektorzy szkół mają 
wyjątkowo trudne zadanie, bowiem muszą pogodzić „dwa światy”. Jedną 
z nowych regulacji jest nowa podstawa programowa. Na wstępie przed-
stawię najważniejsze zmiany dotyczące nowej podstawy programowej, 
następnie omówię planowane zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa cele 
i zadania oraz charakter edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Zmiany oparte 
na podstawach prawnych, które będą obowiązywać od 1 września 2017 
roku: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59. 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 
roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół , Dz. U. z 2012 r., 
poz. 977 z późń. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-
cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356. 

Rozporządzenie z 14 lutego 2017 roku określa nową podstawę pro-
gramową dla publicznych szkół i placówek27, tj.: 

• wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przed-
szkolnego - załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

• kształcenia ogólnego dla publicznych szkół: 
                                                      

26 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego,[w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r., poz. 977. 

27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podsta-
wy…. 
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– szkoły podstawowej - załącznik nr 2 do rozporządzenia, 
– szkoły podstawowej - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym - załącznik nr 3 do rozporzą-
dzenia, 

– branżowej szkoły I stopnia - załącznik nr 4 do rozporządzenia, 
– szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - załącznik nr 5 do rozpo-

rządzenia, 
– szkoły policealnej - załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

Podstawa programowa zyskała nową definicję. Przez podstawę pro-
gramową wychowania przedszkolnego albo podstawę programową kształ-
cenia ogólnego należy rozumieć obowiązkowe treści nauczania i zestawy 
celów kształcenia, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych oraz 
szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powi-
nien opanować uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego 
i zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio 
w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i pod-
czas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów 
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób 
realizacji tych podstaw programowych28. Nową podstawę programową 
cechuje: 

• powrót do spiralnego układu treści nauczania, tj. utrwalanie i powta-
rzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania; 

• wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez 
szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych; 

• zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową w ra-
mach przedmiotów humanistycznych oraz z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i począwszy od klasy V szkoły podstawowej; 

• nauczanie przedmiotowe od klasy V; 
• wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych po-

przez system zapewniający uczniom nieprzerwaną i systematyczną naukę 
pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obce-
go przez 6 (7) lat; 

• możliwość kształcenia dwujęzycznego – począwszy od klasy VII 
szkoły podstawowej, z kontynuacją w szkołach ponadpodstawowych; 

• szersze uwzględnienie w podstawie programowej technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK) na poszczególnych przedmiotach w celu 
jeszcze lepszego kształcenia kompetencji i umiejętności cyfrowych 
uczniów; 

• wprowadzenie nauki programowania, począwszy od edukacji 
wczesnoszkolnej; 

                                                      
28 Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz.59, art. 24, pkt 4. 



Hanna Elak 

32 

• szersze uwzględnienie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa, 
w tym ratownictwa medycznego; 

• stworzenie większych możliwości realizacji podstawy programowej 
metodą projektu, rozwijania umiejętności pracy zespołowej uczniów, roz-
wiązywania problemów. 

Nauczyciel przedmiotu powinien zapoznać się z nową podstawą pro-
gramową dla swego przedmiotu i etapu edukacyjnego, ponieważ jest to 
najważniejszy dokument regulujący zasób treści nauczania i stanowiący 
wskazówkę, jaki zakres materiału koniecznie należy opracować z ucznia-
mi. 

Nie można robić odstępstw od treści zawartych w podstawie progra-
mowej. Nauczyciel przy planowaniu swojej pracy ma obowiązek zapoznać 
się z nową podstawą programową i zaplanować pracę z uczniami. Niestety 
dość często w środowisku nauczycieli pojawia się stwierdzenie o „przera-
bianiu podręcznika”, choć podręcznik jest tylko narzędziem do realizacji 
celów z podstawy programowej. Jeśli nauczyciel będzie robił to, co zawsze 
– będzie miał to, co zwykle. 

W zależności od specyfiki pracy szkoły nauczyciel indywidualnie lub 
w zespole nauczycieli danego przedmiotu dokonuje wyboru programu na-
uczania, a następnie wnioskuje do dyrektora szkoły o dopuszczenie do 
użytku w szkole programu nauczania na lata szkolne danego etapu eduka-
cyjnego. Program nauczania może być odpowiednio: 

• opracowany samodzielnie; 
• opracowany we współpracy z innymi nauczycielami szkoły; 
• opracowany przez innego autora (autorów) z uzasadnieniem wybo-

ru; 
• opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi 

zmianami z uzasadnieniem; 
• wybrany z wykazu MEN. 
Przy wyborze programu nauczania może posłużyć się arkuszem dia-

gnostycznym, oceniającym program pod względem: 
• informacji o programie; 
• celów kształcenia i wychowania; 
• treści nauczania; 
• sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania; 
• opisu założonych osiągnięć ucznia; 
• procedury oceniania osiągnięć uczniów; 
• poprawności merytorycznej i dydaktycznej; 
• obudowy programu (podręczniki, zeszyty, rozkłady, testy, środki 

dydaktyczne)29. 

                                                      
29 Procedura dopuszczania do użytku Programów Wychowania Przedszkolnego i Pro-

gramów Nauczani w Zespole Szkół w Stołpiu, A-11, 2012, www.stolpie.republika.pl [dostęp: 
14.05.2017]. 
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W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej na dyrektorze 
spoczywa szereg zadań, w tym: 

1) Dostosowanie statutu do zmienionych przepisów 
Dotyczy zapisów korespondujących z podstawą programową (zmiany 

innych przepisów także powinny być odpowiednio uwzględnione w noweli-
zacji). Zapisy w statucie szkoły publicznej mogące podlegać nowelizacji 
w związku ze zmianą podstawy programowej (statut wg art. 98 ustawy 
Prawo oświatowe): 

• cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa (tu: z nowej 
podstawy programowej) oraz sposób ich wykonywania (w przypadku szko-
ły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły powinny uwzględniać pro-
gram wychowawczo-profilaktyczny szkoły); 

• organizacja pracy szkoły, w tym oddziałów dwujęzycznych; 
• zakres zadań nauczycieli, sposób i formy wykonywania tych zadań; 
• szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów; 
• organizacja pracowni szkolnych; 
• organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym zwiększających 

szanse ich zatrudnienia; 
• organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
• organizacja biblioteki szkolnej, w tym gromadzenie i udostępnianie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 
innych materiałów bibliotecznych oraz warunki i zakres współpracy biblio-
teki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (także art. 104); 

• organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami, (art. 98 ust. 2 
pkt 3); 

• organizacja pracowni szkolnych (np. języków obcych); 
• inne zapisy, uwzględniające zmiany w innych aktach prawnych. 
2) Dostosowanie warunków realizacji zada ń statutowych do wy-

magań nowej podstawy programowej 
Szkoły i placówki są zobowiązane podejmować niezbędne działania 

w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, a także 
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 
podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjne-
go ‒ publiczne i niepubliczne. 

3) Dostosowanie bazy lokalowej do zalecanych warunk ów reali-
zacji podstawy programowej 

Duży nacisk położono w podstawie programowej na każdym etapie 
edukacyjnym na „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej”, 
w szczególności w przedszkolu i szkole podstawowej. Wybrane wymaga-
nia w zakresie organizacji pomieszczeń, zaopatrzenia sal lekcyjnych 
w pomoce dydaktyczne, aranżacji przestrzeni, itp. 
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4) Wdro żenie nowej podstawy programowej  
W związku ze zmianą podstawy programowej dyrektor powinien doko-

nać diagnozy potrzeb szkoły i oceny poziomu jej gotowości do wdrożenia 
nowych rozwiązań, uwzględniając przy tym aspekt organizacyjno-
merytoryczny. 

Należy pamiętać, że wg przepisów prawa oświatowego organ prowa-
dzący szkołę (przedszkole) odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 
prowadzącego należy w szczególności: 

• zapewnienie warunków działania szkoły (przedszkola), w tym bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

• zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej or-
ganizacji nauki i metod pracy dla dzieci/ uczniów objętych kształceniem 
specjalnym; 

• wyposażenie szkoły (przedszkola) w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wycho-
wawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania 
innych zadań statutowych. 

5) Nadzór pedagogiczny dyrektora  
Wskazane jest włączenie do nadzoru pedagogicznego dyrektora za-

dań związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej, zarówno do 
ewaluacji, jak i kontroli wewnętrznej30. 

Poniżej w tabeli nr 1 i 2 autor przedstawia najważniejsze zmiany doty-
czące nowej podstawy programowej m.in. cele kształcenia – wymagania 
ogólne w ,,starej”31 i ,,nowej”32 podstawie programowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 https://szkolaodadoz.wip.pl/124 [dostęp: 14.05.2017]. 
31 Podstawa programowa kształcenia ogólnego…. 
32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej…. 
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Tabela 1. Cele kształcenia – wymagania programowe d la edukacji dla 

bezpiecze ństwa 

Było  Jest  

III etap edukacyjny  
w gimnazjum 

II etap edukacyjny w szkole 
podstawowej – VIII klasa 

1) Znajomość powszechnej samo-
obrony i ochrony cywilnej. 

2) Uczeń rozumie znaczenie po-
wszechnej samoobrony 
i ochrony cywilnej. 

3) Przygotowanie do działania 
ratowniczego. 

4) Uczeń zna zasady prawidłowe-
go działania w przypadku wy-
stąpienia zagrożenia życia 
i zdrowia. 

5) Nabycie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. 

6) Uczeń umie udzielać pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach. 

1) Rozumienie istoty bezpie-
czeństwa państwa. 

2) Przygotowanie uczniów do 
działań w sytuacjach nad-
zwyczajnych zagrożeń (ka-
tastrof i wypadków maso-
wych). 

3) Kształtowanie umiejętności 
z zakresu podstaw pierw-
szej pomocy. 

4) Kształtowanie postaw in-
dywidualnych i społecznych 
sprzyjających zdrowiu. 

IV etap edukacyjny – tylko z akres 
podstawowy 

I stopie ń – szkoła bran żowa 

1) Znajomość struktury obronności 
państwa. 

2) Uczeń rozróżnia struktury 
obronności państwa, rozumie 
ich rolę oraz zna formy spełnia-
nia powinności obronnych przez 
organy administracji i obywateli. 

3) Przygotowanie do sytuacji za-
grożeń. 

4) Uczeń zna zasady postępowa-
nia w przypadku wystąpienia 
zagrożenia życia, zdrowia lub 
mienia; zna zasady planowania 
i organizowania działań. 

5) Opanowanie zasad pierwszej 
pomocy. 

6) Uczeń umie udzielać pierwszej 
pomocy poszkodowanym 
w różnych stanach zagrażają-
cych życiu i zdrowiu. 

1) Znajomość struktury obron-
ności państwa. 

2) Uczeń rozróżnia struktury 
obronności państwa, rozu-
mie ich rolę oraz zna formy 
spełniania powinności 
obronnych przez organy 
administracji i obywateli. 

3) Przygotowanie do sytuacji 
zagrożeń. 

4) Uczeń zna zasady postę-
powania w przypadku wy-
stąpienia zagrożenia życia, 
zdrowia lub mienia; zna za-
sady planowania i organi-
zowania działań. 

5) Opanowanie zasad pierw-
szej pomocy. 

6) Uczeń umie udzielać pierw-
szej pomocy poszkodowa-
nym w różnych stanach za-
grażających życiu i zdrowiu. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej…; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej…. 



Hanna Elak 

36 

Obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać 
uczniowie w: 

− 8-letniej szkole podstawowej i branżowej szkole I stopnia, począw-
szy od roku szkolnego 2017/2018; 

− 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum, począw-
szy od roku szkolnego 2019/202033. Przepis ten ma wejść w życie 1 wrze-
śnia 2017 roku. 

Dla uczniów, którzy ukończą klasę VIII szkoły podstawowej, klasę 
I branżowej szkoły I stopnia, klasę I 4-letniego liceum ogólnokształcącego 
lub klasę I 5-letniego technikum będą organizowane specjalistyczne obo-
zy szkoleniowo-wypoczynkowe . Ich organizacja musi odbywać się 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 92a-92t i w art. 96a ustawy o sys-
temie oświaty. 

 
Tabela 2. Najwa żniejsze zmiany w edukacji dla bezpiecze ństwa 

Zmiany w podstawie  
programowej  

Praktyczne uj ęcie zmian 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
1. Bezpieczeństwo państwa (no-
wy punkt w podstawie programo-
wej) 
2. Działania w sytuacjach nad-
zwyczajnych zagrożeń 
Zrezygnowano z omawiania po-
stępowania w razie skażenia 
promieniotwórczego i oznakowa-
nia substancji toksycznych. 
Wprowadzono takie zagadnienia 
jak postępowanie w razie ataku 
terrorystycznego i intensywnej 
śnieżycy. 
3. Podstawy pierwszej pomocy 
Zrezygnowano z takich zagad-
nień jak pierwsza pomoc w razie 
zatruć, porażenia prądem, utonię-
cia, załamią lodu, działania niskiej 
temperatury. Dodano m.in. opis 
użycia defibrylatora AED, wypo-
sażenie apteczki pierwszej pomo-
cy oraz pierwszą pomoc w razie 

W szkole podstawowej omawiane 
będą treści dotychczas pojawiające 
się po raz pierwszy w szkole pod-
stawowej. 
W ramach tego będą omawiane 
zagadnienia w większości znane. 
Dokonano niewielkich korekt treści 
nauczania. Usunięto zagadnienia 
najbardziej odległe doświadczeniu 
ucznia. 
Podobnie jak w przypadku treści 
nadzwyczajnych zagrożeń dokona-
no drobnych korekt w obrębie 
omawianych zagadnień. Z treścia-
mi, które przestały być obowiązko-
we, uczniowie mogą się jednak 
zetknąć w codziennym życiu. 
Dotychczas treści z zakresu eduka-
cji zdrowotnej realizowane były 
m.in. na lekcjach biologii, wycho-
wania fizycznego i godzinach wy-
chowawczych. Jako osobny punkt 

                                                      
33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w spra-

wie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, projekt z 31 marca 2017 r. 
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zadławienia. 
4. Edukacja zdrowotna 
Nowy punkt w podstawie progra-
mowej. 

w podstawie programowej pojawił 
się po raz pierwszy. Niektóre z za-
gadnień, np. z zakresu zdrowia 
psychicznego, mogą być trudne dla 
uczniów. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej…. 

 
W przepisach wprowadzona została regulacja o charakterze przej-

ściowym dotycząca sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 
w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, tj. w dotychczasowych gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

Zauważa się, że w nowej reformie przedmiot edukacja dla bezpie-
czeństwa pozostał pod dotychczasowa nazwą, wprowadzony osiem lat 
temu. 

Podstawa programowa w ogłoszonej przez MEN postaci nie uwzględ-
nia treści przysposobienia wojskowego (obronnego) do szkół. Nadal 
w podstawie programowej stawia się na ratownictwo, pierwszą pomoc 
i edukację zdrowotną. Bezpieczeństwo militarne państwa omawiane jest 
na dużym poziomie ogólności i tylko teoretycznie tak w obecnie obowiązu-
jącej podstawie programowej34. 

XXI wiek postawił przed szkołami niebywałe trudne zadanie. Wprowa-
dzona zmiana do ustawy o systemie oświaty dotycząca upowszechniania 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych w sposób 
zasadniczy przyczyniły się do przewartościowania podstawy programowej 
kształcenia ogólnego i nadania odpowiedniej rangi szkolnej edukacji dla 
bezpieczeństwa, niemalże w większości zajęć obowiązkowych. Staje się 
więc oczywiste, jak ważną rolę pełni oświata w kształceniu bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Najważniejszym za-
daniem szkoły jest spowodowanie, aby uczniowie się uczyli, nabywali takie 
umiejętności, poznawali takie wiadomości, które wpłyną na ich poczucie 
bezpieczeństwa, nie tylko suche fakty, encyklopedyczne przekazywanie 
treści nauczania, lecz oparte na życiu codziennym młodego człowieka. 
Bowiem o wiele łatwiej jest wpajać dobre zasady postępowania dzieciom 
i młodzieży, niż zwalczać złe nawyki u dorosłych. 

Wyniki płynące z powyższych rozważań pozwoliły sformułować nastę-
pujące wnioski: 

• Skuteczność realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i opiekuńczych zależy w znacznym stopniu od zapewnienia uczniom bez-
piecznych warunków nauki. Wiadomości przekazywane przez nauczycieli 
i nauczane umiejętności w zakresie bezpieczeństwa winny zaowocować 
                                                      

34 http://www.tvn24.pl [dostęp: 1 grudnia 2016].  
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ukształtowanymi nawykami bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzie-
ży w szkole i poza jej murami. 

• Szkoła obok rodziny jest główną instytucją kształcenia i wy-
chowania. Charakter i cechy realizowanego w niej procesu wychowania 
wskazują na liczne jego związki i zależności od wielu innych procesów 
społecznych, zbiorowości oraz instytucji. Oznacza to, że szkoła nie może 
ograniczać się wyłącznie do własnego terenu. Musi nawiązywać współpra-
cę z innymi szkołami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia opty-
malnego środowiska zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczniom. 
Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przy-
bierać postać różnych zadań. Istotnym elementem współpracy winno być 
wspieranie działalności szkoły w zakresie upowszechniania wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie. 

• Problematyka bezpieczeństwa pracy i nauki w systemie edu-
kacji narodowej jest niezwykle istotna, dlatego też kształtowanie pożądanej 
kultury bezpieczeństwa, klimatu szkoły, powinno stanowić jeden z podsta-
wowych celów całościowego zarządzania organizacją, jaką jest szkoła. 

• Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole zale-
ży od wielu czynników subiektywnych i obiektywnych, zewnętrznych 
i wewnętrznych. Tym samym zadaniem podmiotów systemu oświaty jest 
nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, ale tak-
że winni być edukowani i dostosowani do tych zmian, stając naprzeciw 
współczesnym zagrożeniom. 

• Edukacja dla bezpieczeństwa, albo jak inni teoretycy proponują 
edukacja w zakresie bezpieczeństwa, staje się więc ważnym elementem 
systemu edukacji szkolnej, nierozerwalnie związanej z systemem bezpie-
czeństwa narodowego. Decyduje ona o wykształceniu odpowiednich po-
staw i zachowań dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich bez-
pieczeństwu w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W tym ostatnim aspekcie 
szczególnie należy zwrócić uwagę na przygotowanie obronne młodego 
człowieka do działań w czasie wojny. 

• W odniesieniu do powyższego coraz większą rolę w kształto-
waniu edukacji obronnej odgrywa szkoła. Edukacja dla bezpieczeństwa 
kieruje jednakże swoje działania w obszar edukacji ratowniczej, przygoto-
wującej do zachowania w sytuacjach kryzysowych. Analogicznie zanie-
dbane zostały elementy przydatne w praktycznej obronie terytorium kraju, 
takie jak strzelectwo, terenoznawstwo i inne. Przeszkodą w ich realizacji 
nie są jednak jedynie względy ekonomiczne, lecz względy natury progra-
mowej. Tym samym na linii edukacja obronna, a edukacja ratownicza (dla 
bezpieczeństwa) powstała nierównowaga w zakresie kształcenia teore-
tycznego i praktycznego. 
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EDUCATION FOR SECURITY IN THE CONTEXT  
OF THE NEW EDUCATION REFORM 

 
With the development of civilization, the striving to ensure the safety 

of children and youth is becoming the main task of school education. There 
is often the idea that preparing the state to defend the inviolability of bor-
ders, sovereignty and independence, and to provide people with personal 
security is a specific sum of defensive consciousness as well as the 
knowledge and skills of each human individual. The general education 
of society will determine the future of the nation and its power. 

Although education needs stability, it is harder and harder to achieve it 
in common environment. Industrialization, the implementation of the Inter-
net of Things as well as the degradation of natural environment are 
sources of instability and a permanent growth of factors which have impact 
on human health and the Earth itself. 

As a result, children and youth are lost in today's world, saturated 
with technology and information, from which it is difficult to clearly distin-
guish good from evil or truth from falsehood. Threats cannot be eliminated, 
but we can and must reduce them. 

Therefore, what is needed right now is education for security. 
A discussion about the teaching curriculum basis (core curriculum) is popu-
lar in our country. External events (macro-perception) cause the activities 
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in the sphere of the education system to cease to be effective, despite the 
great effort made by teachers and students. 

This paper presents the results of the author's research and experi-
ence in this subject, also discussing some limitations that result in an insuf-
ficient rate of change in security education. 

 


