Stopień realizacji Zintegrowanego Plan Działania
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana
Potoczków w Rdziostowie

Rok szkolny 2015/2016

Zalecenie I
Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły
Lp.

1.

2.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni za
realizację

Konieczność wycięcia części drzew
i krzewów na placu zabaw w celu
poprawienia widoczności podczas
sprawowania opieki nad dziećmi.

Dyrektor szkoły,
zespół koordynujący

Poczynienie starań w celu postawienia
znaku „Zakaz wyprzedzania” na odcinku
drogi powiatowej przed niebezpiecznym
zakrętem w kierunku Chełmca, przy której
usytuowana jest szkoła.

Dyrektor szkoły,
zespół koordynujący,

marzec/kwiecień
2015

marzec/kwiecień
2015

Radny Gminy

Sposób dokumentowania

Stopień realizacji

Pismo do Urzędu Gminy
Chełmiec
Pismo odmowne
Decyzja ze Starostwa
Powiatowego.
Pismo do Zarządu
Powiatowego Dróg w Nowym
Sączu,

Zadanie zrealizowane

zdjęcia

Zalecenie II
Poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły
Lp.

1.

Zadania do realizacji

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych przy szkole poprzez jego lepsze
oznakowanie.

Termin realizacji

Odpowiedzialni za
realizację
Dyrektor szkoły,
zespół koordynujący,

marzec/kwiecień
2015

Radny Gminy
2.

Wymuszenie na kierowcach poruszających
się po drodze powiatowej przy której
znajduje się szkoła, obniżenia prędkości

na bieżąco,
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Sposób dokumentowania

Pismo do Zarządu
Powiatowego Dróg w Nowym
Sączu
Straż Gminna - ustne ustalenia
na spotkaniu,

Stopień realizacji

Zadanie zrealizowane

Zadanie realizowane na
bieżąco

przy dojeździe do przejścia dla pieszych,
poprzez kontrolę prędkości.
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Budowa chodników przy drodze powiatowej
Nr 1551 K Limanowa - Chełmiec

Patrol Policji,

w czasie trwania
projektu

Straż Gminna
Radni Gminy,

po uzyskaniu
akceptacji na
realizację zadania

Powiatowy Zarząd
Dróg w N. Sączu,
Wójt Gminy Chełmiec

Pismo do KMP
w Nowym Sączu.
Korespondencja do
Powiatowego Zarządu Dróg w
N. Sączu, do Wójta Gminy
Chełmiec, do Radnych
Powiatowych i Gminnych.

Trwają negocjacje Wójta
Gminy Chełmiec ze
Starostą Nowosądeckim
o partycypowanie
w kosztach budowy
chodnika w Rdziostowie

Zalecenie III
Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły
Lp.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni za
realizację
Dyrektor szkoły

1.

Modyfikacja planu dyżurów nauczycieli
poprzez sprawowanie dodatkowego
nadzoru podczas przerw w szatni.

2.

Aktywne pełnienie dyżurów przez
nauczycieli podczas przerw.

nauczyciele

3.

Opuszczanie sali lekcyjnej podczas przerw

nauczyciele

luty 2015

na bieżąco,
wg planu
na bieżąco

Sposób dokumentowania

Stopień realizacji

Zarządzenie Dyrektora szkoły

Zadanie zrealizowane

Dokumentacja szkolna, księga
kontroli

Zadanie realizowane
na bieżąco

Dokumentacja szkolna

Zadanie zrealizowane

przez klasę IV.

(W tym roku szkolnym
również klasa V)

Zalecenie IV
Informowanie i edukowanie uczniów, nauczycieli i rodziców
ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
3

Lp.

1

Zadania do realizacji

Edukacja uczniów pod kątem zachowania
się w sytuacjach zagrożenia poprzez
przeprowadzanie pogadanek i realizację
programów edukacyjnych, m.in.:

Termin realizacji

Odpowiedzialni za
realizację

Sposób dokumentowania

Stopień realizacji

Zadanie realizowane
na bieżąco

KMP w Nowym Sączu,
na bieżąco

nauczyciele

dokumentacja szkolna

- Zagrożenia w sieci – profilaktyka –
reagowanie” kl. IV
- „Nastolatki a prawo” kl. VI
2

3

4

5

Bieżące informowanie uczniów o
działaniach i zadaniach podejmowanych
w ramach realizowanego projektu.

Zespół koordynujący,
Wychowawcy

Próbna ewakuacja szkoły, szkolenie z
obsługi gaśnic dla nauczycieli.

Państwowa Straż
Pożarna w Nowym
Sączu

Wyposażenie uczniów klas 0 – III w
kamizelki odblaskowe i elementy
odblaskowe.

Dyrektor szkoły, PZU,

Przygotowanie i egzamin na kartę
rowerową uczniów klasy IV.

Nauczyciel techniki,
Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu.

Współpraca z Kuratorem Sądowym przy
Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
6

dokumentacja szkolna
Zadanie realizowane
na bieżąco

na bieżąco
dokumentacja szkolna
październik 2015
i 2016

Sąd Rejonowy w
Nowym Sączu, w tym
Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej

4

Zadanie zrealizowane
29 października 2016 r.

wrzesień/paździer
nik każdego roku

dokumentacja szkolna

maj/ czerwiec
każdego roku

protokół egzaminu, zdjęcia

w trakcie trwania
projektu

notatki

Zadanie zrealizowane podczas
akcji "Odblaskowa Szkoła"
Zadanie zrealizowane

Realizowane w razie potrzeby

7

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Chełmcu

Dyrektor szkoły,
GOPS w Chełmcu,
w razie potrzeb

procedura, protokoły spotkań

Realizowane w razie potrzeb

na bieżąco

dokumentacja szkolna

Realizowane w razie potrzeb

na bieżąco

dokumentacja szkolna

Zadanie zrealizowane

nauczyciel
8

9

Zaangażowanie rodziców w działania
szkoły podejmowane na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.

Rada Rodziców,
rodzice

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

Dyrektor szkoły,
szkolny koordynator
ZPB, koordynator ZPB
z KMP w Nowym
Sączu.

Zalecenie V
Poprawa bazy lokalowej szkoły, doposażenie szkoły, remonty

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni za
realizację

1

Doposażenie szkoły poprzez zakup szafek
dla uczniów klas IV – VI na pozostawianie
części podręczników.

Dyrektor szkoły, Rada
Rodziców, rodzice,
uczniowie, organ
prowadzący

Wykonanie remontów w szkole: wentylacja,
toalety dla uczniów.

Dyrektor szkoły, organ
prowadzący,

2

Zakup garażu blaszanego pełniącego

Sposób dokumentowania

Stopień realizacji

lipiec/sierpień
2015

faktura za zakup szafek,
zdjęcia

Nie zrealizowano

lipiec/sierpień
2015

zdjęcia, protokoły odbioru

marzec/kwiecień

faktura za zakup garażu

Zadanie zrealizowane

PZU
3

Termin realizacji

Dyrektor szkoły, organ

5

Zadanie zrealizowane

funkcję pomieszczenia gospodarczego.

prowadzący

4

Utwardzenie klińcem placu parkingowego
przed szkołą.

Sołtys wsi

5

Wyasfaltowanie części wjazdu do szkoły.

Dyrektor szkoły,

6

Rozbudowa szkoły – sale lekcyjne, sala
gimnastyczna, toalety dla uczniów.

2015
marzec 2015

zdjęcia

Zadanie zrealizowane

Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Chełmcu.

marzec/kwiecień
2015

zdjęcia

Zadanie zrealizowane

Dyrektor szkoły, organ
prowadzący

w trakcie trwania
projektu

dokumentacja szkolna

W chwili obecnej trwa
zapytanie ofertowe na
wykonanie projektu rozbudowy
szkoły

Ponadto
Działania w ramach poprawy bezpieczeństwa w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od intensywnego zaangażowania się przez dwa
miesiące (wrzesień i październik) w akcję "Odblaskowa Szkoła", w której finalnie uzyskaliśmy tytuł NAJLEPSZEJ SZKOŁY W POWIECIE
NOWOSĄDECKIM. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w dokumentacji szkoły. Poniżej prezentuję listę naszych dokonań:
bieg po zdrowie w odblaskach,
ćwiczenia praktyczne w Miasteczku Ruchu Drogowego w Chełmcu w kl. O – III,
instruktaż przechodzenia przez przejście przed szkołą w kl. O i I,
pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym przez panów policjantów,
rozdawanie apelów do przejeżdżających kierowców na zajezdni przy szkole,
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wręczenie petycji panu Wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu z prośbą o ufundowanie „odblasków” i rozdawanie pracownikom urzędu
apeli do kierowców i pieszych,
przeprowadzenie akcji w ramach kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM - uczniowie klasy VI tradycyjnie przy współpracy z
Policją, Strażą Gminną i Panią Koordynator z Urzędu Gminy Chełmiec

na zajezdni autobusowej przed naszą szkołą rozdawali

zatrzymanym przez policję kierowcom okolicznościowe listy i baloniki. W ten sposób apelowali o nieprowadzenie samochodów pod
wpływem alkoholu.
wizyta w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI, odebranie ufundowanych kamizelek odblaskowych, rozdawanie apeli do kierowców,
pracujących w firmie,
rajd rowerowy szlakiem ekologicznym wokół miejscowości Rdziostów, ćwiczenia praktyczne na Miasteczku Ruchu Drogowego
w Chełmcu w kl. IV-VI,
wizyta w Firmie FAKRO i rozdanie apeli do kierowców, odebranie zasponsorowanych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów
w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła",
konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów szkoły w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła",
"odblaskowy różaniec" - rozdawanie parafianom z Marcinkowic apeli do pieszych i elementów odblaskowych,
obchody “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”- uczniowie klasy I i dzieci z oddziału przedszkolnego uczyły się
podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP) pod okiem
dyplomowanej pielęgniarki pani Magdaleny Serafin,
wizyta klasy II wraz z wychowawczynią w Przedszkolu Integracyjnym „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych - uczniowie
przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek specjalny spektakl pokazujący najważniejsze zasady w ruchu drogowym, a w
zaprezentowanym pokazie mody przekonywały, że kamizelki i elementy odblaskowe powinny być elementem stroju każdego
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przedszkolaka. Wszystkie dzieci z przedszkola otrzymały także elementy odblaskowe, przekazane przez pana Marcina Bulandę prezesa
stowarzyszenia LGD "Korona Sądecka",
edukacyjne spotkanie uczniów z Inspektorami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Delegatura Południowa w Krakowie
w ramach projektu "Odblaskowa Szkoła Tirka",
próbna ewakuacja szkoły,
współpraca z mediami i ukazywanie się artykułów o szkole w prasie lokalnej,
uroczyste podsumowanie akcji Odblaskowa Szkoła".
Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa 15 grudnia w naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Rosmanith, specjalistę
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, która spotkała się z uczniami klasy czwartej. Uczniowie
tej klasy w bieżącym roku szkolnym przygotowują się do bardzo ważnego egzaminu na kartę rowerową. Pani Agnieszka uświadomiła uczniom,
że karta rowerowa to ich pierwsze prawo jazdy i do zrealizowania tego zadania należy podejść bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Podczas
spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, a później wspólnie dyskutowali o zachowaniu bezpieczeństwa. Było to bardzo
ciekawe spotkanie.
18 stycznia dla uczniów z województwa małopolskiego rozpoczynały się ferie zimowe. Zachęcaliśmy uczniów naszej szkoły do
aktywnego wypoczynku przy zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa, dlatego każdy został wyposażony w książeczkę pt. "Bezpieczny Stok",
która omawia zasady zachowania się na stoku narciarskim.
W dniu 18 lutego uczniowie naszej szkoły z klasy III i VI w ramach lekcji wychowania fizycznego udali się na lodowisko w Chełmcu.
Dzieci pod opieką wychowawców mogli doskonalić swoją technikę jazdy na łyżwach poprzez różnorodne gry i zabawy na lodzie. Obowiązkowo
musiały dla bezpieczeństwa mieć na głowie kask. Dzięki temu wyjazdowi uczniowie znają zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z
lodowisk.
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W dniu 24 lutego 2016 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Grzegorza Bączka udali się na wyjazd narciarski do malowniczo
położonego Centrum Narciarskiego MASTER SKI w Tyliczu. Po solidnej rozgrzewce rozpoczęła się jazda po stoku, w czasie której dzieci
uczyły się samodzielności, zdyscyplinowania, odpowiedzialności za siebie
i rówieśników i zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze stoków narciarskich. Dzięki tej wycieczce każdy kolejny wyjazd na narty powinien
być świetnym i bezpiecznym relaksem.
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22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Klęczanach wzięliśmy udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie klasy piątej: Martyna Galica, Wiktoria Pycha, Kamil Chmielowski i Mateusz Mróz. Konkurs składał się z
dwóch testów wyboru, znajomości udzielania pierwszej pomocy oraz jazdy na rowerze po wcześniej przygotowanym torze przeszkód.
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom i upominki, które wręczył Pan Bernard Stawiarki Wójt Gminy Chełmiec.
Decyzją Wójta Gminy Chełmiec od dnia 4 maja do końca roku szkolnego 2015/2016 roku uczniowie klas VI ze szkół z terenu gminy
Chełmiec uczestniczyli w obowiązkowych i bezpłatnych

zajęciach nauki pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego, na nowo

wybudowanym basenie Aqua Centrum Chełmiec. Mają one na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak
również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu, dzięki którym dzieci będą przez wakacje bardziej bezpieczne korzystając z różnego
rodzaju akwenów wodnych. Z basenu sukcesywnie korzystają także inne klasy.
W dniu 31 maja w naszej szkole uczniowie klasy IV zdawali egzamin na kartę rowerową, którą przeprowadził pan Wiesław Kądziołka Zca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wraz z panią Martą Gródek - Piotrowską. Egzamin składał się z
części teorytycznej ze znajomości przepisów ruchu drogowego, obsługi technicznej roweru, umiejętności praktycznych oraz z pomocy
przedmedycznej. Do egzaminu uczniowie przygotowywali się przez cały rok, na zajęciach technicznych. Ponadto uczestniczyli w ogólnopolskim
programie społeczno-edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. ”Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze
prawo jazdy” to program przeznaczony dla uczniów klas IV publicznych szkół podstawowych, którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych
wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Nasza szkoła otrzymała
bezpłatnie zestaw materiałów dydaktycznych niezbędny do prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego. Wszystkie materiały edukacyjne
wykorzystywane do realizacji programu zostały przygotowane przez ekspertów i pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Pakiet składał się z metodycznych materiałów dla nauczycieli oraz zeszytów z ćwiczeniami dla wszystkich uczniów zgłoszonych do
udziału w programie. Efektem prowadzonych zajęć jest 100% zdawalność egzaminu.
Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła także do programu edukacyjnego "Bezpieczniki TAURONA WŁĄCZ dla dobra
dziecka". Program ten skierowany jest do najmłodszych odbiorców energii elektrycznej, a pośrednio także do ich rodziców, prawnych
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opiekunów i nauczycieli. Jednym z głównych założeń jest edukacja w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej,
urządzeń nią zasilanych oraz bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W dniu 21 czerwca we wszystkich klasach
odbyły się zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogli się dowiedzieć skąd się bierze prąd, prawidłowo używać urządzeń zasilanych
energią elektryczną, jak zachować się w trakcie burzy czy awarii energetycznej, a także w jaki sposób zwiększać świadomość już u
najmłodszych odbiorców w zakresie rozsądnego gospodarowania energią elektryczną. Po bardzo ciekawie poprowadzonych zajęciach każdy
uczeń otrzymał zeszyt edukacyjny: Ostrożnie z prądem, Bezpieczniki, Taurona oraz długopisy.
Na zakończenie roku szkolnego wychowawcy klas rozdali ulotki informacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE
2016, w których uczniowie mogą znaleźć podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach, nad morzem i w podróży. W ramach tej współpracy
szkoła otrzymała również Certyfikat za prowadzenie czynnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

................................................
mgr Anna Wieczorek

11

