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W roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 (aż do tej pory) szkoła kontynuowała
realizację działań w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo według przyjętego Zintegrowanego Planu Działania. Zakres jego
realizacji jest zawarty w osobnym sprawozdaniu.
W lutym 2017 roku zostało przeprowadzone ponowne badanie ankietowe wśród rodziców,
nauczycieli i uczniów klas IV-VI naszej szkoły. Wyciągnięte z niego wnioski pozwoliły na
określenie wniosków i priorytetów działań na najbliższe pięć lat.
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo będziemy również realizować wszystkie zadania związane z bezpieczeństwem,
które są zawarte w innych dokumentach szkolnych m.in. : Planie Pracy Szkoły, Programie
Wychowawczym i Profilaktycznym, Programie i Planie Szkoły Promującej Zdrowie, Planach pracy
wychowawców klasowych oraz Planie Nadzoru Pedagogicznego. Główne założenia prezentujemy
poniżej:

OBSZAR ORGANIZACYJNY
Zajęcia i ćwiczenia praktyczne dla uczniów
Lp.
1.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni
za realizację

Termin
realizacji

Sposób
dokumentowania

Edukacja uczniów pod kątem zachowania się
w sytuacjach zagrożenia poprzez
przeprowadzanie pogadanek, realizację
programów edukacyjnych, udział
w spektaklach teatralnych o tematyce
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profilaktycznej m.in.:
dokumentacja
Zagrożenia w sieci – profilaktyka –

KMP w Nowym

reagowanie” kl. IV,

Sączu,

szkolna
raz w roku

Nauczyciele
„Nastolatki a prawo” kl. VI (w następnych

wychowawcy

latach również VII i VIII),
"Ratujemy i Uczymy Ratować" program

Wychowawcy klas

kl. I - realizacja

Zapisy tematów

WOŚP uczący dzieci zasad pomocy

I-III

całego programu

w dziennikach

kl. II i III - 4 godz. lekcyjnych

przedmedycznej

dydaktyczne
w roku na
utrwalenie
wiadomości
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Wychowawca kl. I

raz w roku

dokumentacja
szkolna
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pogadanka dla klas starszych

KMP w Nowym

o cyberzagrożeniach i dopalaczach jako

Sączu,

raz w roku

nowoczesnych narkotykach
2.

Pogadanka dla rodziców z przedstawicielem

Powiatowa

poradni na temat kontroli rodzicielskiej nad

Poradnia

korzystaniem dzieci z sieci Internetowej

w Nowym Sączu

co dwa lata

w domu

3.

dokumentacja
szkolna

Pogadanka o zagrożeniach wynikającym

Komenda Miejska

z używania przez młodzież substancji

Policji w Nowym

psychoaktywnych (dopalaczy)

Sączu

co dwa lata

dokumentacja
szkolna

4.

Próbna ewakuacja szkoły, szkolenie z obsługi

Państwowa Straż

dokumentacja

gaśnic dla nauczycieli.

Pożarna w Nowym październik

szkolna

Sączu

5.

Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową

Nauczyciel

uczniów klasy IV.

techniki,
Małopolski

każdego roku

maj/ czerwiec
każdego roku

protokół egzaminu,
zdjęcia

Ośrodek Ruchu
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Drogowego
w Nowym Sączu.

Współpraca z innymi instytucjami w ramach wychowania i opieki
6.

Współpraca z Kuratorem Sądowym przy

Wychowawcy

Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

7.

w trakcie trwania

notatki

projektu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –

Dyrektor szkoły,

współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy

GOPS w

Społecznej w Chełmcu

Chełmcu,

w razie potrzeb

procedura,
protokoły spotkań

nauczyciel

Promocja projektu w środowisku lokalnym
8.

9.

Bieżące informowanie uczniów o działaniach

Zespół

i zadaniach podejmowanych w ramach

koordynujący,

realizowanego projektu.

Wychowawcy

Informowanie rodziców o zadaniach

Dyrektor szkoły,

i działaniach podejmowanych w ramach

szkolny

realizowanego projektu

koordynator ZPB,

dokumentacja
na bieżąco

szkolna

na bieżąco

dokumentacja
szkolna
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koordynator ZPB
z KMP w Nowym
Sączu.
10. Zaangażowanie rodziców w działania szkoły
podejmowane na rzecz poprawy

Rada Rodziców,
rodzice

na bieżąco

bezpieczeństwa.

11. Zamieszczanie ważnych informacji
o działaniach w ramach projektu na stronie

dokumentacja
szkolna

Zespół
koordynujący ZPB

internetowej szkoły w aktualnościach (na

na bieżąco

bieżąco) i w zakładce poświęconej projektowi

Strona internetowa
szkoły

(sprawozdanie z działań po każdym roku
szkolnym)
12. Zamieszczanie co roku w gazetce parafialnej
"Nasza Wiara" streszczenia działań w ramach
projektu

Zespół
koordynujący ZPB

co roku

Zamieszczone
artykuły
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OBSZAR INFRASTRUKTURALNY
Lp.

1.

Zadania do realizacji
Wnioskowanie do PZD w Nowym Sączu

Odpowiedzialni

Termin

Sposób

za realizację

realizacji

dokumentowania

Dyrektor szkoły

w razie potrzeb

notatka służbowa

o poprawę widoczności przejścia dla pieszych
poprzez jego malowanie
2.

Zakup i montaż stojaków na rowery

Dyrektor szkoły

rok 2017

dowód zakupu

3.

Przebudowa zejścia na boisko szkolne

Dyrektor szkoły

rok 2017

protokół z remontu

4.

Remont nawierzchni boiska szkolnego

Dyrektor szkoły

po otrzymaniu

protokół z remontu

środków
finansowych
5.

Budowa chodników przy drodze powiatowej

Radni Gminy,

po uzyskaniu

Nr 1551 K Limanowa - Chełmiec

Powiatowy Zarząd

akceptacji na

Dróg w N. Sączu,
Wójt Gminy Chełmiec

6.

realizację
zadania

Rozbudowa szkoły – sale lekcyjne, sala

Dyrektor szkoły,

gimnastyczna

organ prowadzący trwania projektu

w trakcie

dokumentacja
szkolna
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OBSZAR TECHNICZNY
Lp.

1.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Sposób

za realizację

realizacji

dokumentowania

Bieżący monitoring i blokowanie

Dyrektor szkoły,

niepożądanych stron internetowych.

nauczyciel

na bieżąco

dokumentacja
szkolna

informatyki
2.

Wyposażenie uczniów klas 0 – III w kamizelki

Dyrektor szkoły,

odblaskowe i elementy odblaskowe.

3.

Opracowanie szkolnych procedur

Zespół

postępowania w sytuacjach zagrożenia ucznia

koordynujący

wrzesień/paździer

dokumentacja

nik każdego roku

szkolna

maj 2017

przestępczością i demoralizacją
4.

Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli

nauczyciele

podczas przerw.

na bieżąco,

Dokumentacja

wg planu

szkolna, księga
kontroli

5.

Opuszczanie sali lekcyjnej Nr 2 i 3 podczas

nauczyciele

na bieżąco

przerw międzylekcyjnych.
6.

szkolna

Wymuszanie na kierowcach poruszających się

Patrol Policji,

po drodze powiatowej przy której znajduje się

Straż Gminna

szkoła, obniżenia prędkości przy dojeździe do

Dokumentacja
Straż Gminna -

na bieżąco,

ustne ustalenia na

w czasie

spotkaniu,
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przejścia dla pieszych, poprzez kontrolę

trwania projektu

prędkości.
7.

Pismo do KMP
w Nowym Sączu.

Monitorowanie bezpieczeństwa na przejściu

Straż Gminna

dla pieszych przed szkołą przez Straż Gminną
w Chełmcu, w porze wyjścia dzieci po

w czasie

Straż Gminna –

trwania projektu

skierowanie pisma
do komendanta

zajęciach do domu

Plan przyjęto do realizacji na spotkaniu w dniu 16 marca 2017 roku.

................................................

................................................

................................................

asp. sztab. Barbara Leśniak
Koordynator ZPB z KMP
w Nowym Sączu

mgr Anna Sarata
szkolny koordynator ZPB

mgr Urszula Łabuda
Dyrektor szkoły

Do wiadomości:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
2. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
3. a/a
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