ANEKS
DO
ZINTEGROWANEGO
PLANU DZIAŁANIA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR1
w CHOCZNI

SZKOŁA PROMUJĄCA
BEZPIECZEŃSTWO

2017

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA
I. Przypomnienie głównych założeń projektu ZPB.
II. Wysłanie formularza o przedłużenie certyfikatu.
III. Przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.
IV. Przeprowadzenie analizy ankiet, na podstawie których wyłoniono
zagrożenia i określono problemy szkoły do realizacji w ramach
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
V. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o ubieganiu
się o przedłużenie posiadania certyfikatu Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo na kolejne lata oraz działaniach podjętych przez szkołę.

Główny problem szkoły do realizacji w ramach projektu.
„Cyberprzemoc- uczeń w sieci”
Działania realizowane przez szkołę z zakresie uświadomienia uczniom
zagrożeń oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa.
Uświadomienie zagrożeń uczniom:
1) Obchody w szkole:
- spotkania z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły” połączona z praktyczną
nauką przechodzenia przez jezdnię,
- konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”,
- Dzień Ziemi ,
- spotkania dotyczące zagrożeń w sieci- profilaktyka, reagowanie,
- spotkania z pedagogiem – prelekcje profilaktyczne,
- konkursy o tematyce ekologicznej,
- warsztaty profilaktyczne
Prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów
celem poprawy bezpieczeństwa:
1) Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach zajęć wychowawczych
i przedmiotowych na temat np.:
- odpowiedzialność prawna nieletnich, zasady
bezpieczeństwa, unikanie zagrożeń, używki,
- przypomnienie lub zapoznanie z Statutem Szkoły, prawami
i obowiązkami ucznia, normy i zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły,
- jak radzić sobie ze stresem ,

- bezpieczeństwo osobiste ,
-

doradztwo zawodowe ,

Akcje profilaktyczne, które spowodują poprawę bezpieczeństwa w szkole:
1) Warsztaty profilaktyczne w szkole ,
2) Akcja ,,Stop Dopalaczom”: dyskusje na lekcjach wychowawczych,
3) Profilaktyka w trakcie zajęć lekcyjnych,
4) Realizacja programów profilaktycznych „Cukierki”, „Magiczne kryształy” –
klasy II – III SP,
5) Realizacja programu profilaktycznego GPS w kl. I gimnazjum,
Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
1)Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych:
- koła przedmiotowe, przygotowanie do konkursów i olimpiad,
- działalność Samorządu Uczniowskiego,
- wycieczki klasowe,
- wyjazdy na basen,
- SKS,
- świetlica szkolna,
- kółko szachowe,
- wycieczki zagraniczne.
2) Organizacja imprez na terenie szkoły: kontrola bezpieczeństwaprzestrzeganie regulaminu imprez szkolnych, dyżury nauczycieli,
3) Udział w akcjach charytatywnych
“Góra Grosza” ,
Świąteczna paczka,
Spotkania integracyjne z dziećmi z niepełnosprawnością - SOSW Kaczyna,
Finansowanie obiadów dla rodzin niewydolnych wychowawczo – parafia
Chocznia.
4) Tworzenie i utrzymanie w szkole klimatu promującego zachowania pozytywne.

-

- próbne alarmy ewakuacyjne,
- bieżące kontakty z kuratorami Sądu Rejonowego w Wadowicach,
- pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
- udział w zespołach interdyscyplinarnych w MOPS,
- współpraca z PCPR w ramach wsparcia rodzin zastępczych,
- współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
- Program Nauki Zachowania ,

Obszar organizacyjny
planowane działania
Zamieszczenie informacji o podjęciu
działań w celu przedłużenia
certyfikatu „Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo”- gazetka szkolna
Internet
Zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów
Aktywnie działający klub sportowy
„Olimpia” Chocznia - propagowanie
zdrowego stylu życia poprzez
uprawianie sportów, sekcje dla
chłopców i dziewcząt.
Organizacja alternatywnych form
spędzania czasu wolnego poprzez
organizację turniejów sportowych.
Prezentacja algorytmu postępowania
na schodach
szkolnych zasad
postępowania w przypadku Nagłego
Zatrzymania Krążenia
Bezpośredni kontakt z pedagogiem
szkolnym. Skrzynka Korczakowska –
Zespół Mediacyjny
Harmonogramu dyżurów nauczycieli
podczas przerw na korytarzach
Zaangażowanie rodziców w działania
szkoły podejmowane na rzecz
poprawy bezpieczeństwa.
Współudział rodziców w
organizowaniu akcji i uroczystości
oraz w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych
Tworzenie i utrzymanie w szkole
klimatu promującego zachowania
pozytywne.
Próbne alarmy ewakuacyjne.
Bieżące kontakty z kuratorami Sądu
Rejonowego w Wadowicach
Pomoc uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji rodzinnej i
materialnej
Szkolenia pracowników dotyczące
postępowania w sytuacji zagrożeń
oraz przestrzegania przepisów BHPprowadzone okresowo
Szkolenie nauczycieli z zakresu
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profilaktyki uzależnień
Planowanie i systematyczna realizacja
Programów Profilaktycznych
- warsztaty profilaktyczne dla klas 4-6
SP i I – III gimnazjum,
- program profilaktyczny „Magiczne
kryształy” i „Cukierki” – dla klas II –
III SP
- program profilaktyczny GPS
Szerokie rozpropagowanie założeń
projektu, wśród rodziców, nauczycieli
i uczniów poprzez zaprezentowanie
wyników ankiet w Internecie oraz na
spotkaniach klasowych
Ewaluacja Zintegrowanego Planu
Przedsięwzięć poprzez ankiety dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
analizę sprawozdań ze spotkań
zespołu realizującego ZPB oraz
informacji zwrotnych od uczestników
programu.
Prowadzenie
działań
uświadamiających i propagujących
bezpieczeństwo
w
środowisku
lokalnym.
1) Współpraca z Urzędem Miasta
Wadowice,
2)Współpraca z OSP Chocznia –
pogadanki w „Dniu Strażaka”, pokazy
podczas festynów, prezentacja wozów
strażackich
Współpraca z Fundacją „Strażacy
Ojcu Św. JPII w Hołdzie” oraz Kołem
Gospodyń Wiejskich - warsztaty
kulinarne „Bożonarodzeniowy Stół”
2) Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
w Choczni
- pogadanki, prelekcje
- karta profilaktycznego badania
lekarskiego ucznia
- profilaktyka chorób zakaźnych
- fluoryzacja
3)Współpraca z MOPS Wadowice w
zakresie dożywiania uczniów,
bezpieczeństwa w środowisku
domowym, udział w spotkaniach grup
interdyscyplinarnych
4)Współpraca z Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Radoczy ,

Burmistrza
ds.
Profilaktyki
Pedagog,
Pełnomocnik
Burmistrza
ds.
Profilaktyki,
Centrum
Profilaktyki
Społecznej

szkolny

na bieżąco

stała realizacja
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Na bieżąco

stała realizacja

Zespół
Koordynujący
realizację
ZPB

na bieżąco

cały rok
szkolny
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Urząd Miasta
Wadowice,
Policja,
MOPS,
OIK,
Kuratorzy
Sądowi,
OSP
Chocznia,
Ośrodek
Zdrowia,
Rada
Rodziców

obejmowanie uczniów i rodziców
pomocą psychologiczną, porady,
konsultacje.
5)Współpraca z Kuratorami
Sądowymi, stały monitoring oraz
kontrola zachowania i sytuacji
podopiecznych w szkole,
6)Współpraca z Policją Powiatową,
7) Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w
Wadowicach.,
8) Współpraca z zakresu profilaktyki z
Pełnomocnikiem Burmistrza ds.
Profilaktyki p. D. Droździkowskim,
realizacja programów
profilaktycznych,
9) Współpraca z Rada Rodziców .

Obszar –Infrastruktura
planowane działania
Adaptacja częściowa budynku szkoły
na przedszkole
Odnowienie klas
,
malowanie
lamperii.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy
Kościuszki w Choczni na odcinku od
mostu na Choczence do przejazdu
kolejowego.
Współpraca z policją w zapewnieniu
bezpieczeństwa
1) Interwencja w sytuacjach
kryzysowych
2) Ochrona szkoły w czasie imprez
(dyskoteki, festyny)
3) Prowadzenie zajęć z młodzieżą na
temat odpowiedzialności karnej
nieletnich
4) Mapa zagrożeń
Poprawa bezpieczeństwa w okolicy
sali gimnastycznej.
1) Wzmożone patrole policyjne w
godzinach popołudniowych i
wieczornych.
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Obszar – Techniczny
planowane działania
Bieżący monitoring i
blokowanie niepożądanych
stron internetowych.
1) Analiza zdarzeń konfliktowych,
współpraca z Policją,
2) Kontrola stron internetowych w
pracowni komputerowej i
Multimedialnym Centrum Informacji
Naukowej,
3) Prowadzenie i kontrola profilu
szkoły na portalu społecznościowym
Fecebook
Ochrona budynku przez firmę
zewnętrzną „Arkon” – kontrola i
nadzór
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termin
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Dyrektor
koordynator

Na bieżąco

Stała realizacja

Dyrektor
koordynator

Na bieżąco

Stała realizacja

2016/2017

Środki
finansowe
ze Starostwa
Powiatowego

Na bieżąco

Stała realizacja

Monitorowanie obiektu szkoły.
Doposażenie w kamery na parking a
także modernizacja systemu.
Przegląd budynku szkoły
rozpoczęciem roku szkolnego.

przed

Inspektor
BHP

