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Gręboszów, dn. 14 września, 2016 r.

pieczątka szkoły

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA
ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
/INTEGRAL SECURITY POLICY/

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Zespół Szkół w Gręboszowie
rok szkolny 2016/2017
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
I.

OBSZAR ORGANIZACYJNY
SPOSÓB REALIZACJI

Lp.

RODZAJ ZADANIA

PODMIOT

TERMIN

1.

Zorganizowanie
spotkania partnerów

Spotkanie partnerów i przedstawienie
sprawozdania z realizacji działań w poprzednim
roku szkolnym oraz przyjęcie nowych zadań na
rok szkolny 2016/2017.

Dyrektor,
Szkolny
Koordynator ZPB,
Partnerzy ZPB

2.

Ćwiczenie
umiejętności
właściwego
zachowania się
w sytuacjach
zagrożenia poprzez
prowadzenie
warsztatów
i pogadanek
edukacyjnych.

Przeprowadzenie pogadanek i zajęć praktycznych
na temat:
- zachowania w sytuacjach trudnych
i zagrażających życiu – pożar, powódź, wypadek
- właściwej postawy i reakcji wobec negatywnych
zachowań typu bójki, wymuszania, przezywanie.

Wychowawcy,
wg planów
Nauczyciel
wych. w ramach
przedmiotu Edukacja lekcji wych.
dla bezpieczeństwa,

Organizowanie zajęć w terenie (przejścia dla
pieszych, skrzyżowania) i doposażenie dzieci
w odblaski.

Wychowawca kl.I
SP

wrzesień 2016

Spotkanie z policjantem na temat: „Bezpieczna
droga do i ze szkoły”.
Przeprowadzenie pogadanek i ankiet na temat
poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów klas I
szkoły podstawowej i I gimnazjum.

KPP w Dąbrowie T.

wrzesień

Koordynatorzy ds.
bezpieczństwa

październik

Aktualizacja tablicy pt. „Gdzie szukać pomocy w
przypadku zagrożeń”- zaktualizowanie adresów
placówek pomocowych i działających na rzecz
dzieci i młodzieży.

Nauczyciel
j.polskiego

wrzesień

14 wrzesień
2016 r.

EWENTUALNY
KOSZT
-

-

UWAGI

Podpisy
partnerów
znajdują
się na
końcu
planu.
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3.

4.

Przeprowadzenie gier i zabaw wśród uczniów klas
najmłodszych pt. „W szkole czuję się
bezpiecznie”.
Przeprowadzenie cyklu lekcji dla uczniów klas
IV-VI SP na temat zagrożeń płynących
z Internetu.
Przeprowadzenie cyklu pogadanek dla dzieci i
młodzieży na temat bezpiecznego spędzania czasu
w czasie ferii zimowych oraz letnich.

Wychowawcy klas I- wrzesień
III SP
KPP w Dąbrowie T.
Wychowawcy

październik

Wychowawcy
KPP w Dąbrowie T.

styczeń,
czerwiec

Edukacja po kątem odpowiedzialności prawnej
nieletnich.

KPP w Dąbrowie T.
Kurator sądowy

listopad

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych
w ramach lekcji wychowawczych na temat
umiejętności zachowań asertywnych oraz walki ze
stresem.
Przeprowadzenie warsztatów poświęconych
zapobieganiu agresji słownej i fizycznej wśród
uczniów.

Psycholog z PPP w
Dąbrowie
Tarnowskiej

grudzień

Psycholog z PPP w
Dąbrowie
Tarnowskiej

marzec

Dbałość
o przestrzeganie
szkolnych procedur
postępowania
w sytuacjach
kryzysowych.

Przypomnienie i utrwalenie szkolnych procedur
postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Wychowawcy

cały rok

Uzupełnienie regulaminów korzystania
z pracowni przedmiotowych

Opiekunowie
pracowni

Propagowanie
właściwych postaw
w szkole i poza nią.

Udział uczniów w realizacji programów
profilaktycznych:
-„Akademia Bezpiecznego Puchatka” - (kl.I SP)
- „Wolność oddechu –Zapobiegaj Astmie” –
program edukacyjny dotyczący profilaktyki astmy
oskrzelowej
-„Nie pal przy mnie proszę” – (kl. I- III SP)

Nauczyciele Koordynatorzy
programów w szkole

cały rok
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- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – kl. I- III G
- „Trzymaj formę”
Udział uczniów w konkursach:
-„Młodzież zapobiega pożarom”
- „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.
5.

6.

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

Stałe informowanie
uczniów o działaniach
i zadaniach
podejmowanych
w ramach

Nauczyciele Wych.
fizycznego
Nauczyciele techniki

Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych.
Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi
proces rozwoju i wychowania: Gminny Ośrodek
Kultury, Gminna Biblioteka, Urząd Gminy w
Gręboszowie, Parafia w Gręboszowie.
Zorganizowanie po lekcjach regularnych
wyjazdów na basen w ramach akcji „Już
pływam”.

Dyrektor,
Nauczyciele

Zorganizowanie i koordynowanie zajęć
pozalekcyjnych: edukacyjnych, sportowych,
artystycznych, psychologiczno- pedagogicznych,
świetlicowych.

Dyrektor
Nauczyciele

Zachęcanie uczniów do działalności
charytatywnej w Szkolnym Kole Caritas.

Opiekunowie Koła,
Księża

Organizowanie wycieczek, święta rodzinnego,
wspólnych wyjść do kina i teatru.

Wychowawcy

Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
w spotkaniach roboczych w ramach ZPB.

Szkolny koordynator

cały rok

Dyrektor,
Wychowawcy,
Urząd Gminy

Cały rok

Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród
uczniów o realizacji projektu ZPB.
4

7.

8.

realizowanego
projektu.

Zamieszczanie informacji dotyczących
realizowanych zadań w ramach ZPB na szkolnej
stronie internetowej.

Promowanie szkoły
bez takich zjawisk jak
używki.

Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na
temat mechanizmów uzależnień, szkodliwego
wpływu używek na zdrowie człowieka.

Nauczyciele
przyrody, biologii,
Wychowawcy

Informowanie uczniów o sposobach bronienia się
(odmawiania) przed namowami do używania,
próbowania środków uzależniających,

Pracownik GOPS
Psycholog z PPP w
DT

Organizowanie spotkań ogólnych z rodzicami
celem:
-informowania rodziców o wynikach badań
ankietowych prowadzonych w szkole,
- informowania rodziców o działaniach i
podejmowanych zadaniach, w realizacji których
niezbędne jest ich uczestnictwo,
- omówienia pojawiających się problemów
dotyczących zagadnień bezpieczeństwa na terenie
szkoły i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Dyrektor

Wg planu

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 na temat
zagrożeń młodzieży (demoralizacją,
niedostosowaniem oraz ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich).

KPP w Dąbrowie
Tarnowskiej
PPP w Dąbrowie
Tarnowskiej

Wg planu

Zaangażowanie
rodziców w działania
szkoły podejmowane
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.

Cały rok
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II.

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

Lp.

RODZAJ ZADANIA

1.

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

III.

SPOSÓB REALIZACJI
Przeprowadzenie remontu parkingu szkolnego.

Dyrektor,
Urząd Gminy

TERMIN
Sierpień

Remont podłogi na małej sali gimnastycznej.

Sierpień

Odnowienia oznakowania przed wjazdem na teren
szkolny.

Wrzesień

Poprawa oświetlenia w klasach - wymiana lamp.

Wrzesień

Dbanie o stan techniczny powierzchni
użytkowych szkoły i okolic przyszkolnych ( min.
zainstalowanie dodatkowych stojaków na rowery)
i doposażenie bazy sprzętu dydaktycznego.

Cały rok

EWENTUALNY
KOSZT
Prace wykonane
przez
pracowników
szkoły.

UWAGI

800 zł

OBSZAR TECHNICZNY
SPOSÓB REALIZACJI

Lp.

RODZAJ ZADANIA

1.

Współpraca
z partnerami w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa.

Kontrola autokarów przed wyjazdami na
wycieczki.

Przeprowadzenie
ewakuacji.

2.

PODMIOT

PODMIOT

TERMIN
W razie potrzeb

Ochrona szkoły w czasie imprez szkolnych dyskotek

Kierownicy
wycieczek
KPP w Dąbrowie T.
dodatkowe patrole
Rodzice

EWENTUALNY
KOSZT
-

Przeprowadzenie próbnego alarmu i ewakuacji
uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku

Koordynatorzy ds.
bezpieczeństwa

kwiecień

-

UWAGI
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szkolnego.
Przypomnienie zasad ewakuacji z budynku
szkolnego.
Szkolenie nauczycieli i pracowników z obsługi
gaśnic.
3.

Wprowadzanie
rozwiązań
organizacyjnych
poprawiających
bezpieczeństwo
w szkole

Wychowawcy klas
Straż Pożarna z DT

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli
i uczniów według przygotowanego planu
i regulaminu z uwzględnieniem miejsc
wskazanych przez uczniów, w których może
dochodzić do zachowań niebezpiecznych.
Sprawowanie nadzoru przy wejściu i wyjściu
uczniów do budynku szkolnego.

Dyrektor,
Nauczyciele
dyżurujący,

Monitorowanie wejść osób postronnych do
budynku.

Pracownicy obsługi,
Dyrektor, Urząd
Gminy

2.

Instalacja monitoringu
obiektu szkolnego.

Objęcie monitoringiem newralgicznych miejsc
w szkole i jej otoczeniu.

3.

Dbałość o sprawność
techniczną placówki
i jej otoczenia.

Zabezpieczenie pracowni komputerowych poprzez Dyrektor
zamontowanie dodatkowych czujników
i alarmów.
Bieżący monitoring i blokowanie niepożądanych
Nauczyciele
stron internetowych.
informatyki
Aktualizowanie oprogramowania
antywirusowego.
Zakup oprogramowania antywirusowego.

Dyrektor

cały rok

-

W miarę
pozyskania
środków

Na bieżąco

Możliwe
do
zrealizowa
nia w
miarę
zdobycia
środków.
1000zł

600zł

W miarę
pozyskania
środków
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