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W roku szkolnym 2014/2015 szkoła rozpoczęła realizację działań w ramach projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.  
 
Dotychczas zrealizowano: 
 
1. W dziedzinie informacji i rozpropagowania projektu w środowisku lokalnym  

 W dniu 21 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie dla nauczycieli i rodziców  
z panią st. asp. mgr Barbarą Leśniak, podczas którego zostali oni zapoznani z celami 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, a także założeniami i warunkami uzyskania 
przez szkołę Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.   

 10 grudnia przedstawiciele Departamentu MAiC z Warszawy przeprowadzili warsztaty 
dla uczniów klas IV-VI na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie m.in. informowali 
o takich zagrożeniach jak: cyberprzemoc, spam, łańcuszki, wirusy  
i uzależnienia.  

 Ponadto 21 stycznia 2015 roku pogadankę edukacyjną dla seniorów  
nt. „BEZPIECZNY SENIOR, BEZPIECZNY PIESZY” przeprowadził  st. asp. Ryszard 
Ogurek z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, której celem było podniesienie 
świadomości osób starszych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
i konieczności posiadania elementów odblaskowych. Na jej zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał opaski i breloczki odblaskowe, które ufundowała sądecka policja, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rdziostowie oraz PZU.    

 Dnia 13 lutego Ratownicy Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przeprowadzili dla wszystkich uczniów pogadankę w ramach akcji 
„Bezpieczna Woda”, przed nadchodzącymi feriami zimowymi, która była uzupełnieniem 
do ulotek informacyjnych rozdanych dzieciom przez wychowawców. 

 Dnia 9 marca 2015 roku odbyła się pogadanka dla uczniów klasy VI na temat 
„Nastolatki a prawo”. 
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2. Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole 
i okolicy. 
 W dniu 21 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Rdziostowie odbyła się wizja 

lokalna szkoły, w której uczestniczyli: 
- Koordynator projektu ZPB z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu –  
  asp. sztab. mgr  Barbara Leśniak, 
- Dyrektor szkoły– mgr Urszula Łabuda  
- Członkowie zespołu do spraw bezpieczeństwa z ramienia szkoły: pani koordynator -  
mgr Anna Wieczorek i członek -  pan mgr Grzegorz Bączek. 

Na jej podstawie podjęto następujące wnioski, które zostały ujęte w poniższej tabeli: 
 

Zalecenie I 
Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły 

 
Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 
Termin 

realizacji 
Sposób 

dokumentowania 
1. Konieczność wycięcia części drzew i krzewów 

na placu zabaw w celu poprawienia 
widoczności podczas sprawowania opieki nad 
dziećmi. 

Dyrektor szkoły, 
zespół 
koordynujący 

 
marzec/kwiecień 

2015 

 
Pismo do Urzędu 
Gminy Chełmiec 
Decyzja ze 
Starostwa 
Powiatowego. 

2. 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, 
Radny Gminy 

 
marzec/kwiecień 

2015 

Pismo do Zarządu 
Powiatowego Dróg 
w Nowym Sączu, 
zdjęcia 
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W miesiącu listopadzie 2014 roku i lutym 2015 roku zostało przeprowadzone badanie 
ankietowe wśród rodziców, nauczycieli i uczniów klas IV-VI naszej szkoły. Na jego podstawie 
określono wnioski i priorytety dalszych działań: 

Zalecenie II 
Poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Sposób 
dokumentowania 

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

Dyrektor szkoły, 
zespół 

koordynujący, 
Radny Gminy 

 
marzec/kwiecień 

2015 

Pismo do Zarządu 
Powiatowego Dróg 
w Nowym Sączu 

2. Wymuszenie na kierowcach poruszających się 
po drodze powiatowej przy której znajduje się 
szkoła, obniżenia prędkości przy dojeździe do 
przejścia dla pieszych, poprzez kontrolę 
prędkości. 

 
Patrol Policji, 
Straż Gminna 

 
na bieżąco,  

w czasie 
trwania projektu 

Straż Gminna - 
ustne ustalenia na 
spotkaniu, 
Pismo do KMP  
w Nowym Sączu. 

3 Budowa chodników przy drodze powiatowej  
Nr 1551 K Limanowa - Chełmiec 

Radni Gminy, 
Powiatowy Zarząd 
Dróg w N. Sączu, 
Wójt Gminy Chełmiec 

po uzyskaniu 
akceptacji na 

realizację 
zadania 

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

Zalecenie III 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Sposób 
dokumentowania 

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

Dyrektor szkoły     luty 2015 Zarządzenie 
Dyrektora szkoły 

2. Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli 
podczas przerw. 

nauczyciele na bieżąco, 
 wg planu 

Dokumentacja 
szkolna, księga 

kontroli 



 5 

3.  Opuszczanie sali lekcyjnej podczas przerw  
przez klasę IV. 

nauczyciele na bieżąco  Dokumentacja 
szkolna 

 
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo w dniu 9 marca 2015 roku odbyło się spotkanie zespołu partnerów, w którym 
uczestniczyli: 
- asp. sztab. Barbara Leśniak – koordynator projektu ZPB - Komenda Miejska Policji w Nowym 
   Sączu, 
- sierż. sztab. Jan Faron – dzielnicowy, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, 
- pan Radosław Potoczek – dyrektor ZOEASz w Chełmcu, 
- pan Grzegorz Mróz – sołtys wsi Rdziostów, 
- pan Zbigniew Kuźma – radny Gminy Chełmiec, 
- pan Rafał Majda – Komendant Straży Gminnej w Chełmcu, 
-  pan Dariusz Gerhardt – ratownik Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
   w Nowym Sączu, 
- pan Paweł Fałowski – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, 
- pani Dorota Mirek – Przewodnicząca Rady Rodziców, 
- pan Marcin Bielatowicz – przedstawiciel rodziców, funkcjonariusz KMP  w Nowym Sączu, 
a także 
- mgr Urszula Łabuda – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków,  
- mgr Anna Wieczorek - szkolny koordynator projektu ZPB,  
- mgr Grzegorz Bączek – członek zespołu ZPB,  
- mgr Marta Podobińska – szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie. 
 

W jego trakcie omówiono efekty dotychczas wdrożonych działań, a także zaplanowano kolejne 
pomysły do realizacji, które zostały ujęte w Zintegrowanym Planie Działania na lata 2015 - 2016. 
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Zalecenie IV 

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

 
Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 
Termin 

realizacji 
Sposób 

dokumentowania 
1 Edukacja uczniów pod kątem zachowania się 

w sytuacjach zagrożenia poprzez 
przeprowadzanie pogadanek i realizację 
programów edukacyjnych, m.in.: 
- Zagrożenia w sieci – profilaktyka – 
reagowanie” kl. IV 
- „Nastolatki a prawo” kl. VI 

 
KMP w Nowym 
Sączu, 
nauczyciele 

 
 

na bieżąco 

 
 

dokumentacja 
szkolna 

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

Zespół 
koordynujący, 
Wychowawcy 

 
na bieżąco 

dokumentacja 
szkolna 

3 Próbna ewakuacja szkoły, szkolenie z obsługi 
gaśnic dla nauczycieli. 

Państwowa Straż 
Pożarna w Nowym 
Sączu 

 
październik 
2015 i 2016 

dokumentacja 
szkolna 

4 Udział w akcji „Bezpieczna Woda” edycja 
zimowa i letnia. 

WOPR Nowy 
Sącz 

dwa razy w roku 
szkolnym 

dokumentacja 
szkolna 

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

Dyrektor szkoły, 
PZU,  

wrzesień/paździer
nik każdego roku 

dokumentacja 
szkolna 

6 Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową 
uczniów klasy IV. 
 
 
 
 

Nauczyciel 
techniki, 
Małopolski 
Ośrodek Ruchu 
Drogowego  
w Nowym Sączu. 

 
maj/ czerwiec 
każdego roku 

 
protokół egzaminu, 

zdjęcia 
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7 Współpraca z Kuratorem Sądowym przy 
Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu  

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

 
w trakcie 

trwania projektu 

notatki 

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

Dyrektor szkoły, 
GOPS w 
Chełmcu, 
nauczyciel  

 
w razie potrzeb 

 
procedura, protokoły 

spotkań 

9 Wsparcie działań profilaktycznych szkoły 
poprzez organizację pogadanek dla rodziców  
i nauczycieli na temat skutecznego 
wychowania. 

Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w 
Nowym Sączu. 

 
w trakcie 

trwania projektu 

dokumentacja 
szkolna 

10 Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 
w ramach „Powiatowego Centrum Edukacji” 
nt.” Rodzice są partnerami szkoły”. 

Powiatowe 
Centrum Edukacji 
w Nowym Sączu. 

 
rok szkolny 
2014/2015 

potwierdzenie 
udziału w szkoleniu, 

materiały 
szkoleniowe 

11 Zaangażowanie rodziców w działania szkoły 
podejmowane na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. 

Rada Rodziców, 
rodzice 

 
na bieżąco 

 
dokumentacja 

szkolna 
12 Informowanie rodziców o zadaniach  

i działaniach podejmowanych w ramach 
realizowanego projektu. 

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

 
na bieżąco 

 
dokumentacja 

szkolna 
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Zalecenie V 
Poprawa bazy lokalowej szkoły, doposażenie szkoły, remonty 

 
Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 
Termin 

realizacji 
Sposób 

dokumentowania 
1 Doposażenie szkoły poprzez zakup szafek dla 

uczniów klas IV – VI na pozostawianie części 
podręczników. 

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

 
lipiec/sierpień 

2015 

 
faktura za zakup 
szafek, zdjęcia 

2 Wykonanie remontów w szkole: wentylacja, 
toalety dla uczniów. 

Dyrektor szkoły, 
organ 
prowadzący, 
PZU 

 
lipiec/sierpień 

2015 

 
zdjęcia, protokoły 

odbioru 

3 Zakup garażu blaszanego pełniącego funkcję 
pomieszczenia gospodarczego. 

Dyrektor szkoły, 
organ prowadzący 

marzec/kwiecień 
2015 

faktura za zakup 
garażu 

4 Utwardzenie klińcem placu parkingowego 
przed szkołą. 

Sołtys wsi marzec 2015 zdjęcia 

5 Wyasfaltowanie części wjazdu do szkoły. Dyrektor szkoły, 
Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
w Chełmcu. 

 
marzec/kwiecień 

2015 

 
zdjęcia 

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

Dyrektor szkoły, 
organ prowadzący 

w trakcie trwania 
projektu 

dokumentacja 
szkolna 
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Uwagi końcowe: 
 
Niniejszy plan zawiera priorytety podejmowanych działań, które będą realizowane w formie zaleceń  
w latach 2015 – 2016. Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi 
pomysłami oraz przedsięwzięciami. Równocześnie konsekwentnie wykonywane będą już zaproponowane 
działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ujęte w Programie Wychowawczym  
i Profilaktycznym Szkoły, Programie i Planie Szkoły Promującej Zdrowie, Koncepcji Pracy Szkoły, Planie 
Pracy Szkoły oraz Planie Nadzoru Pedagogicznego.                                                                 [                                                                                 

 
 
 

Plan przyjęto do realizacji na spotkaniu w dniu 9 marca 2015 roku. 
 
 

................................................  ................................................                 ................................................ 
asp. sztab. Barbara Leśniak      mgr Anna Wieczorek      mgr Urszula Łabuda 
Koordynator ZPB z KMP     szkolny koordynator ZPB           Dyrektor szkoły 
w Nowym Sączu 
  
 
Do wiadomości: 

1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 
2. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu 
3. a/a 
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Współpraca z partnerami Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie  

w realizacji Planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na lata 2015 – 2016. 

 
      Komenda Miejska Policji              Gmina Chełmiec    Straż Gminna w Chełmcu 
          w Nowym Sączu 

 

 
sierż. sztab. Jan Faron – dzielnicowy       Powiatowy Zarząd Dróg             WOPR w Nowym Sączu 

           w Nowym Sączu 

 
Państwowa Straż Pożarna     PZU         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
      w Nowym Sączu            w Chełmcu 
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      Grzegorz Mróz – Sołtys wsi        Zbigniew Kuźma – Radny Gminy Chełmiec   Dorota Mirek – Rada Rodziców 

        
 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Powiatowa Poradnia Psychologiczno-       Powiatowe Centrum Edukacji 
           w Nowym Sączu          Pedagogiczna w Nowym Sączu               w Nowym Sączu 

 
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


