
Ryzyko można określić, jako możliwość zaistnienia 

zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację 

założonych celów. Mierzone jest wpływem (skutkami) 

i prawdopodobieństwem wystąpienia. 

Podczas identyfikacji ryzyka trzeba dokonać analizy 

celów i zadań realizowanych przez pracowników,  

a także symulacji zagrożeń związanych z ich 

osiąganiem. 

W szkole możemy wyodrębnić następujące kategorie 

ryzyka: 

1. finansowe: 

a) budżetowe (m.in. planowanie dochodów 

 i wydatków, zbyt mały budżet, np. na 

realizację zajęć pozalekcyjnych lub 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne), 

b) oszustwa i kradzieże,  

c) podlegające ubezpieczeniu (straty 

finansowe, które mogą być przedmiotem 

ubezpieczenia),  

d) odpowiedzialności (obowiązek zapłaty np. 

odsetek),  

e) środki z UE (koszty projektu). 

2. dotyczące zasobów ludzkich:  

a) personel (liczebność i kompetencje 

pracowników, brak zaangażowania  

w pracy, wypalenie zawodowe nauczycieli), 

b) bhp (zdrowie pracowników – duża 

zachorowalność, wypadki przy pracy). 

3. działalności: 

a) regulacje wewnętrzne (brak planowania 

ciągłości działania – wizja szkoły), 

b) organizacja i podejmowanie decyzji (ryzyko 

nieprecyzyjnie określonych obowiązków 

 i uprawnień, brak formalnie powierzonych 

obowiązków, nieodpowiednia struktura 

organizacyjna),  

c) kontrola wewnętrzna ryzyko 

niedostatecznej kontroli, nieskutecznych 

mechanizmów kontrolnych,  

d) informacja - ryzyko braku komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej, 

e) wizerunek- negatywne opinie  

o działalności szkoły, 

f) systemy informatyczne – ochrona danych 

(ryzyko awarii, udostępniania danych 

osobom nieuprawnionych, niedostateczne 

zabezpieczenie danych programami 

antywirusowymi) 

4. działalność dydaktyczno-wychowawcza  

i opiekuńcza:  

a) egzaminy zewnętrzne (niezadowalające 

wyniki egzaminów maturalnych oraz   

z przygotowania zawodowego), 

b) nabór do klas pierwszych (słabe 

zainteresowanie proponowanymi 

kierunkami nauczania),  

c) wyniki klasyfikacji (niskie wyniki klasyfikacji 

śródrocznej i końcowej uczniów),  

d) niska frekwencja,  

e) realizacja podstawy programowej 

(niezrealizowanie podstaw programowych  

poszczególnych przedmiotów), 

f) zagrożenia wychowawcze (nie wypełnianie 

obowiązku szkolnego, agresywne 

zachowanie oraz łamanie procedur 

przyjętych w szkole),  

g) zjawiska o charakterze patologicznym 

(uczeń, jako ofiara przemocy, nauczyciel, 

jako ofiara przemocy, uczniowie  

odurzający się lub będącymi pod wpływem 

alkoholu),  

h) współpraca z rodzicami (brak 

zainteresowania rodziców postępami  

w nauce). 
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PYTANIE 

Odpowiedź 

TAK NIE UWAGI 

1 2 3 4 5 

1. Czy jasne jest dla Pana/Pani pojęcie ryzyka 
zawodowego? 

   

2. Czy w szkole przyjęto procedury kontrolowania ryzyka?    

3. Czy istnieje dokumentacja potwierdzająca dokonanie 
identyfikacji ryzyka? 

   

4. Czy w szkole wprowadzono rejestr ryzyk?    

5. Czy zostały określone prawdopodobieństwa wystąpienia 
danego ryzyka? 

   

6. Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka określono 
rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie 
się, działanie)?  

   

tolerowanie (akceptacja)  

przeniesienie – dla ryzyka, z którym jednostka nie jest sobie w stanie poradzić sama, np. ubezpieczenie majątku, polisa 
OC, 

wycofanie się – dla zadań, w których nie można zmniejszyć wysokości ryzyka, i których niepowodzenie naraża szkołę na 
duże straty, 

działanie – dla zadań, w których ryzyko podlega kontroli a skutki nie spowodują wstrzymania działalności jednostki. 

7. Czy analiza ryzyka dokonywana jest,  
co najmniej raz w roku? 

   

8. Czy wie Pan/Pani jak zachować się w przypadku 
zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 
ewakuacji z budynku szkoły? 

   

9. Czy brał Pan/Pani czynny udział w ewakuacji szkoły?    

10. Czy warunki pracy w szkole dają możliwość pracy 
i nauki dla osób niepełnosprawnych? 

   

11. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ 
informacji wewnątrz szkoły? 

   

12. Czy uważa Pan/Pani, że należy poprawić 
funkcjonowanie przepływu informacji w szkole?  

   

 


