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ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA
ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
/INTEGRAL SECURITY POLICY/
Lider projektu
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I.

OBSZAR ORGANIZACYJNY
RODZAJ
ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

PODMIOT

TERMIN

1.

Zorganizowanie
spotkania partnerów.

Spotkanie partnerów i przedstawienie sprawozdania
z realizacji działań w poprzednim roku szkolnym oraz
opracowanie i przyjęcie nowych zadań na rok szkolny
2018/2019.

wrzesień
2018 r.

2.

Nabywanie przez
uczniów
umiejętności
właściwego
zachowania się
w sytuacjach
zagrożenia.

Prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla
uczniów.
Przeprowadzenie akcji: „Bezpieczna droga do szkoły”.

Dyrektor,
Szkolni
Koordynatorzy ZPB,
Partnerzy ZPB
Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
Wychowawcy,

Lp.

KPP w Dąbrowie T.

wg planów wych.
w ramach
godziny do
dyspozycji wych.

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla
uczniów wskazując skutki zażywania narkotyków
i dopalaczy.

Nauczyciel
przedmiotu Edukacja
dla bezpieczeństwa,

Przeprowadzenie zajęć na temat „cyberprzemocy”,
przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu – kontynuacja.

Wychowawcy
KPP w Dąbrowie T.

listopad

Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu
(prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne).

Nauczyciele
informatyki

styczeń

Przeprowadzenie cyklu pogadanek i zajęć
praktycznych na temat- zachowania się w trudnych
sytuacjach i sytuacjach zagrożenia - powódź, pożar.
Zorganizowanie zajęć w terenie (przejście dla
pieszych, skrzyżowania) według planów godzin
wychowawczych.

Nauczyciele
wychowawcy

cały rok

Wychowawcy
klas I-III

wrzesień

luty 2018

EWENTU
ALNY
KOSZT
-

UWAGI

-

Podpisy
partnerów
znajdują
się na
końcu
planu.

Rozmowy z uczniami na temat konieczności
ujawniania i reagowania na negatywne zachowania
(bójki, wymuszania) oraz przeciwdziałania agresji.

Wychowawcy

wrzesień

Przypomnienie uczniom zasad funkcjonowania
„Szkolnej skrzynki zaufania”.

Koordynatorzy ZPB

wrzesień

Przeprowadzenie ankiet na temat poczucia
bezpieczeństwa wśród uczniów oraz spotkanie
z uczniami kl. IV- VIIISP i III G, pogadanka
w oparciu o wyniki ankiet „Czy w szkole czuję się
bezpiecznie?”

Koordynatorzy ZPB,
Wychowawcy

październik

Wskazanie w kl. I – III SP w formie gier i zabaw,
gdzie mogą dzieci otrzymać potrzebną pomoc
w szkole.

Wychowawcy
Klas I- III

grudzień

KPP w DT

kwiecień

Edukacja po kątem odpowiedzialności prawnej
nieletnich.
Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych
w ramach lekcji wychowawczych na temat
umiejętności zachowań asertywnych oraz walki ze
stresem.
Przeprowadzenie lekcji poświęconych zapobieganiu
agresji słownej i fizycznej wśród uczniów.
3.

Wdrażanie
i dostosowanie do
specyfiki szkoły
procedur
postępowania
w sytuacjach
kryzysowych
i zagrożeniach.

Zapoznanie uczniów z dokumentacją szkolną:
przypomnienie zasad reagowania w sytuacjach
kryzysowych oraz procedur postępowania
w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa.
Uzupełnienie i aktualizowanie regulaminów
korzystania z pracowni przedmiotowych.
Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na zajęciach
świetlicowych – dopracowanie procedur zwalniania i
odbierania dzieci z zajęć świetlicowych.

Wychowawcy

wp planów

Wychowawcy

Wychowawcy

wrzesień

Opiekunowie
pracowni

na bieżąco

Koordynatorzy
Opiekunowie na
świetlicy

wrzesień

4.

Propagowanie
właściwych postaw
w szkole i poza nią.

Aktualizacja tablicy pt. „Gdzie szukać pomocy
w przypadku zagrożeń”- zaktualizowanie adresów
placówek pomocowych i działających na rzecz dzieci
i młodzieży.
Udział uczniów w konkursach: Konkurs
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Konkurs Wiedzy
Pożarniczej oraz inne wg ofert napływających do
szkoły.
Realizacja programu "Akademia Bezpiecznego
Puchatka" oraz „Nie pal przy mnie, proszę”kontynuacja.
Udział w konkursie - „Młodzież zapobiega pożarom”,
Realizacja programu „Śniadanie Daje Moc”kontynuacja.
Realizacja programu:- „Trzymaj formę.”
Przeprowadzenie akcji w szkole:
„Dzień bez przemocy”
Udział młodzieży w konkursie profilaktycznym –
„Dopalaczom, narkotykom – NIE”

5.

Podejmowanie
działań mających na
celu kształtowanie
umiejętności
zagospodarowania
czasu wolnego
i promowania
zdrowego stylu
życia.

Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych,
artystycznych i świetlicowych.
Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces
rozwoju i wychowania: Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka, Urząd Gminy
w Gręboszowie, Parafia w Gręboszowie.
Zorganizowanie w czasie wolnym uczniów,
wyjazdów na basen w ramach projektu „Już pływam”.

Koordynatorzy ZPB

wrzesień

Nauczyciele
– klas II- VII
i III gimnazjum

cały rok

Wychowawca
klasy I

wrzesień
marzec

Wychowawca
klasy II
Nauczyciel techniki
i biologii

marzec- kwiecień

Nauczyciel
wychowania fiz.
Wychowawcy
Koordynatorzy ZPB i
Wychowawcy

cały rok

cały rok

maj

Nauczyciel biologii

Dyrektor,
Nauczyciele
Dyrektor,
Wychowawcy,
Urząd Gminy
Wychowawcy
n-le wychowania fiz.

cały rok

Propagowanie działalności charytatywnej, zachęcanie
dzieci i młodzieży do czynnej pracy na rzecz
Szkolnego Koła Caritas.
Organizowanie wycieczek, wspólnych wyjść do kina
i teatru, spotkań z ciekawymi ludźmi.

Przeprowadzenie cyklu pogadanek dla dzieci
i młodzieży na temat bezpiecznego spędzania czasu
w czasie ferii zimowych oraz letnich.

6.

7.

Opiekunowie Koła,
Księża
Dyrektor,
Wychowawcy,
Nauczyciele
Dzielnicowy z KPP w
DT

Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym
edukacyjnych, opiekuńczo- wychowawczych,
sportowych, artystycznych i pomocy psychologicznopedagogicznej dla podniesienia poziomu
bezpieczeństwa.
Sporządzenie wykazu zajęć pozalekcyjnych, zespołów
wyrównawczych, kół zainteresowań w placówce.

Dyrektor

Eliminowanie
negatywnych
zachowań
i przejawów agresji
na terenie szkoły,
w autobusie
szkolnym oraz poza
szkołą.

Reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy:
prowadzenie indywidualnych rozmów wyjaśniająco –
pouczających, przeprowadzanie na bieżąco rozmów
z rodzicami, podejmowanie działań dyscyplinujących
zgodnie ze Statutem Szkoły.

Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele
Psycholog z PPP

cały rok

Promowanie
problematyki
bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.

Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
w spotkaniach roboczych w ramach ZPB.
Stałe informowanie uczniów o działaniach i zadaniach
podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Zespół koordynujący

cały rok

Konsultowanie problemów wychowawczych
i emocjonalnych uczniów ze specjalistami.

Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów
o realizacji projektu ZPB.
Zamieszczanie informacji dotyczących realizowanych
zadań w ramach ZPB na szkolnej stronie internetowej.

Pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji
programu.
8.

Podejmowanie
działań przez
nauczycieli
w celu podniesienia
bezpieczeństwa.

Wdrażanie Programu WychowawczoProfilaktycznego.
Przeprowadzenie ewaluacji Programu.
Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli
i pracowników szkoły na temat dopalaczy - nowych
narkotyków. Charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznać
i jak reagować?
Organizacja spotkań z ekspertami.

9.

Informowanie
rodziców o zadaniach
i działaniach
podejmowanych
w ramach
realizowanego
projektu.

Wdrożenie rodziców do uczestnictwa
w działaniach szkoły poprzez: uczestnictwo
w spotkaniach roboczych w ramach projektu ZPB oraz
współudział w opracowaniu działań podejmowanych
w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły, współudział
rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości
szkolnych, udział rodziców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Zaangażowanie
rodziców w działania
szkoły podejmowane
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.

Zachęcanie do korzystania z porad, wsparcia
i pomocy instytucji oraz profesjonalnych osób.
Organizacja spotkań rodziców z ekspertami.
Organizacja spotkań dla rodziców z policjantem,
psychologiem i kuratorem sądowym.
Udostępnienie adresów placówek pomocowych
i działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.

Zespół ds. programu

wrzesień
czerwiec

Dyrektor,

marzec

Dyrektor,
Zespół koordynujący
Dyrektor
Zespół koordynujący

w miarę potrzeb
cały rok
wg planu

Dyrektor
KPP w Dąbrowie
Tarnowskiej
PPP w Dąbrowie
Tarnowskiej

II.

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

Lp.

RODZAJ ZADANIA

1.

Wykonanie
niezbędnych
remontów w szkole
i jej otoczeniu w celu
podniesienia
bezpieczeństwa.

SPOSÓB REALIZACJI
Kapitalny remont dwóch sal lekcyjnych

Dyrektor,
Urząd Gminy

TERMIN
w ciągu roku

Dbanie o stan techniczny powierzchni użytkowych
szkoły i okolic przyszkolnych tj. wykonanie remontu
chodnika z kostki brukowej wokół szkoły.
Remont drabinek gimnastycznych na małej sali
gimnastycznej.

III.

PODMIOT

EWENTUA
LNY
KOSZT
50 000 zł
10 000 zł

Dyrektor

wrzesień

UWAGI
w miarę
pozyskania
środków

we własnym
zakresie

OBSZAR TECHNICZNY
SPOSÓB REALIZACJI

Lp.

RODZAJ ZADANIA

1.

Dalsza współpraca
z partnerami w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa.

Kontrola autokarów przed wyjazdami na wycieczki.

2.

Przeprowadzenie
ewakuacji.

Przeprowadzenie próbnego alarmu i ewakuacji
uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku
szkolnego.
Przypomnienie zasad ewakuacji z budynku
szkolnego.

Koordynatorzy ds.
bezpieczeństwa
Straż Pożarna
Wychowawcy klas

3.

Instalacja monitoringu
obiektu szkolnego.

Objęcie monitoringiem newralgicznych miejsc
w szkole i jej otoczeniu.

Dyrektor,
Urząd Gminy

rok szkolny

4.

Dbałość o sprawność
techniczną placówki.

Bieżący monitoring i blokowanie niepożądanych
stron internetowych.

Nauczyciele
informatyki

na bieżąco

Ochrona szkoły w czasie imprez szkolnych –
dyskotek.

PODMIOT

Kierownicy
wycieczek
KPP w Dąbrowie T.
Rodzice

TERMIN

w razie potrzeb

wrzesień

EWENTUA
LNY
KOSZT
-

UWAGI

-

W miarę
pozyskania
środków

Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.

5.

Poprawa
bezpieczeństwa na
terenie szkoły i jej
otoczenia.

Zakup oprogramowania antywirusowego.

Dyrektor

Współpraca z pielęgniarką szkolną i Gminnym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie –
zapewnienie uczniom pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Dyrektor
GZOZ
w Gręboszowie

1000zł

W miarę
pozyskania
środków

cały rok

Uwagi:
Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i może być wzbogacany nowymi działaniami w zależności od pozyskiwanych dodatkowych środków.

