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„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW I NAUCZYCIELI –
OBSZAR ORGANIZACYJNY

Lp.
Zadania
1. Wizja lokalna

2. Spotkanie partnerów
omówienie realizacji
poprzednich działań oraz
przyjęcie nowych na lata
2016-2022

Sposób realizacji
Re: audyt

Przedstawienie zintegrowanego planu działania na lata
2016-2022

,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU NA LATA 20162022

Apel –odebranie PRZEDŁUZENIA certyfikatu ZPB NA
LATA 2016-2022

Realizatorzy
WKP w Krakowie
PKP w Wadowicach
Dyrektor mgr Edyta Skowron
Koordynator ZPB
Dyrektor mgr Edyta Skowron
Koordynator ZPB

Dyr. Edyta Skowron
koordynator
przedstawiciel SU
Koordynator ZPB
Dyrektor mgr Edyta Skowron
koordynator mgr Maria Buda
koordynator mgr Maria Buda

Rada Pedagogiczna- przedstawienie zarysu planu działań
na lata 2016-2022
3. Zapoznanie z założeniami
projektu.
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1. Omówienie głównych założeń projektu ZPB podczas
zebrań z rodzicami./ wywiadówki/

Wychowawcy klas.

2. Informowanie rodziców podczas zebrań ogólnych
o przebiegu projektu

dyr. Edyta Skowron

3.

Przeprowadzenie ankiet

Przeprowadzenie ankiet na lekcjach wychowawczych
w klasach 4 SP 2016/2017 zebraniach z rodzicami w
tych klasach

wychowawcy
Cały okres 2016-2022

- ponowne ankietowanie w klasie 6
 Analiza ankiet : określenie głównego problemu szkoły
do realizacji w ramach projektu.
 EWALUACJA planu działań 2013-2016
 PODEJMOWANIE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ
2016-2022

4.

Kampania informacyjna
wśród uczniów, rodziców
i mieszkańców

Przedstawienie wyników z ankiet

wicedyrektor
Marzena Pasternak

1. Przedstawienie wyników ankiet rodzicom podczas
zebrań

Wychowawcy klas, nauczyciele, wszystkich
przedmiotów

2. Przedstawienie wyników ankiet uczniom na lekcjach
wychowawczych
3. Przygotowanie ściennej gazetki informacyjnej o ZPB - SAMORZĄD UCZNIOWSKI
korytarz , świetlica/ aktualizacja działań na bieżąco /
koordynator Maria Buda

3

4. Prowadzenie zakładki ZPB NA STRONIE
INTERNETOWEJ SZKOŁY

mgr Maria Buda
mgr Janusz Rutkowski

5. Zamieszczanie w lokalnej prasie informacji o
projekcie ZPB i działaniach podjętych przez szkołę
a. Wieści gminne
b. Michael

mgr Maria Buda
mgr Małgorzata Pastuszka
mgr Maria Buda
mgr Anna Najbor

5.

7.

Integracja zespołów
klasowych: wokół
problemów dotyczących
tolerancji:
(przezywanie,
wyśmiewanie), poczucia
bezpieczeństwa, stresu

Zmierzenie się z
problem niszczenia mienia
szkolnego

1. Pedagogizacja rodziców podczas zebrań oraz podczas
indywidualnych rozmów z pedagogiem.

Wychowawcy

2. Lekcje wychowawcze na temat motywowania
Dyrektor szkoły- apele nagradzanie uczniów,
uczniów do właściwego postępowania w stosunku do
wpisy do księgi
osób starszych, nauczycieli, młodszych kolegów,
rówieśników, pracowników szkoły poprzez system kar
i nagród (pochwał, upomnień i nagan).
3. Zajęcia z pedagogiem nt. „Radzenia sobie w
sytuacjach stresowych”
4. Targi Książki - Krakowa
5. Udział spotkaniach z podróżnikami-Klub podróżnika
6. Okres zimy; jedna długa przerwa zabawy, tańce klas
1-3 SP
Kontynuacja działań podjętych przez Radę Rodziców –
„Wychowanie przez pracę“

mgr Barbara Służyn
2016,2017,2018,2019, 2020,2021,2022
mgr Gabriela Woźnica
SU- Małgorzata Baranowska
Wychowawcy klas –zebranie oświadczeń zgoda rodziców na prace na rzecz szkoły za
niszczenie mienia oraz powtarzające się
problemy wychowawcze
wychowawcy

8.

Eliminowanie zjawiska
wagarowania

1. Kształtowanie u rodziców postawy odpowiedzialności
za postępowanie dziecka w szkole.

Wychowawcy, dyrekcja ,koordynator ZPB

2. Stała kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach –
analiza i rozliczanie nieobecności, spóźnień,
3. WPROWADZENIE DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO
4. Pogadanki, dyskusje, na zajęciach wychowawczych
uświadamiające zagrożenia
związane z wagarowaniem.
4

dyrekcja
w-ce dyr. Marzena Pasternak

9.

Bezpieczeństwo uczniów

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
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Spotkanie z Policjantem- pogadanka na temat: „
Bezpieczeństwo na drodze” „Bezpieczeństwo w
kontaktach z obcymi- unikanie zagrożeń”
Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię klasy
I –III
Kontynuacja dowozu i odwozu dzieci do i z szkoły
Konkurs pożarniczy
Konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD
szkoła podstawowa ,gimnazjum
Zdobywanie kart rowerowej kl. 4
Konkurs I pomocy przed medycznej „I ty możesz
zostać ratownikiem”
Zasady bezpiecznego poruszania się na drogach,
bezpiecznego zachowania w szkole i na
wycieczkach, podczas ferii i wakacji
„Bezpiecznie na wsi- niebezpieczne atrakcje w
wakacje” konkurs plastyczny
Bezpieczeństwo podczas realizacji projektów wyjazdów na basen – bezpieczeństwo nad wodą ,.
Nazwa projektu- ,,Już pływam”
,,Umiem Pływać”
Bezpieczeństwo na stoku – projekt „Jeżdżę z
głową”
Kontrola autokarów przed wyjazdami na wycieczki –
zielona szkoła i imprezy wyjazdowe poza teren
naszego kraju
Przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów
sportowych, placu zabaw
Rozpoczęcie działalności UCZNIOWSKIEGO
KLUBU SPORTOWEGO „Adrenalina”

wychowawcy klas 1-3
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
nauczyciele I-III
w-ce dyrektor Marzena Pasternak
mgr Janusz Rutkowski
mgr Janusz Rutkowski
mgr Janusz Rutkowski
mgr Maria Buda ,
nauczyciele I-III
mgr Stanisław Maszczyński
mgr Teresa Hatala
Kierownicy wyjazdów,
opiekunowie grup realizujących projekt

Instruktorzy narciarscy, opiekunowie grup
Kierownicy wyjazdów

Nauczyciele w-f, trenerzy
mgr Izabel Walczak

10. Szkolenie nauczycieli,
pracowników i uczniów w
zakresie pierwszej
pomocy.

1. Zorganizowanie szkolenia BHP pracowników obsługi
oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole z
uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Dyrektor mgr Edyta Skowron

2. Współpraca harcerzy z Hufca Ziemi Wadowickiej
w szkoleniu uczniów gimnazjum w udzielaniu I
pomocy przedmedycznej

mgr Anna Najbor – podharcmistrz

3. Obowiązkowe szkolenie uczniów zdających egzamin
na kartę rowerową w zakresie niesienia pierwszej
pomocy

mgr Janusz Rutkowski,
KPP w Wadowicach
pielęgniarka szkolna

4. Egzamin na kartę rowerową i motorowerową
Przeciwdziałanie
11. przemocy i agresji.
Kształtowanie poczucia
własnej wartości.

1. Świetlica socjoterapeutyczna -Wykonywanie
ściennych gazetek informacyjno – profilaktycznych

Świetlica socjoterapeutyczna,- - wg. planu pracy
świetlicy mgr Małgorzata Baranowska
nauczyciele przedmiotów
Wychowawcy
Starostwo powiatowe

2. Bezpieczeństwo na zajęciach obligatoryjnych –
specyfika przedmiotu; lekcje wychowawcze.
 Bezpieczeństwo poruszania się po drogach
 Remont mostu na drodze powiatowej Wadowice
– Wieprz
 Bezpieczna droga do i ze szkoły/ dokończenie
chodnika w kierunku Wieprza
 Internetowe zagrożenia
 Jak zachować bezpieczeństwo i porządek w naszej
szkole
 Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie
ferii,wakacji – alternatywa dla nudy
 Współpraca z WDK Frydrychowice
mgr Maria Harańczyk
Program edukacji
mgr Izabela Walczak
,,Znajdź właściwe rozwiązanie”
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Dostarczenie uczniom
12. rzetelnej i adekwatnej
wiedzy o konsekwencjach
zachowań ryzykownych
(palenie tytoniu, picie
alkoholu, narkotyki).

13. 1Lekcje wychowawcze i
3katechezy:(tolerancja
. między ludźmi;
przezywanie,
wyśmiewanie) udział w
konkursie ,, Mieć
wyobraźnię miłosierdzia”
14. Zagospodarowanie czasu
wolnego uczniów.

1. Pogadanki na temat zagrożeń wynikających z sięgania
po substancje psychoaktywne „dopalacze”
 apel profilaktyczny

mgr Małgorzata Baranowska

2. Edukacja zdrowotna klas I-III gimnazjum

Wychowawcy, nauczyciele w-f

3. Realizacja szkolnego programu profilaktycznego
 Wizyta w sądzie

mgr Anna Magiera

1. Udział w VII edycji konkursu ,, Mieć Wyobraźnię
Miłosierdzia”

Wolontariat
mgr Monika Noszka
mgr Robert Kawończyk

2. Lekcje wychowawcze ,katechezy poświęcone
stosunkom panującym między ludźmi

Wszyscy pracownicy szkoły, partnerzy Projektu

3. Rajd Papieski
1. Planowanie właściwego wykorzystania wolnego czasu
Frydrychowickie ,,Rio de Janerio”-projekt
gimnazjalny
2. Prezentowanie indywidualnych zainteresowań
młodzieży – moje hobby.
3. Udział w zajęciach kół zainteresowań organizowanych
w szkole.
4. Udział w zawodach sportowych – gminne rozgrywki
w soboty
5. Organizacja gminnych zawodów soboty tenis stołowy,
piłka nożna
6. „Od zerówki po gimnazjalistę” – udział w
niedzielnym Biegu Powsinogi
7. Wycieczki, kino, teatr
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Wychowawcy, dyrekcja

nauczyciele
opiekun samorządu
nauczyciele w -f
mgr Buda Maria
rodzice
wychowawcy
wszyscy nauczyciele w-f

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I PRZY UDZIALE PARTNERÓW ZPB
obszar infrastrukturalny, obszar techniczny
Lp.
1.

Zadania
Monitorowanie obiektu
szkoły

Sposób realizacji
1. UTRZYMANIE monitorowania wejść do szkoły
osób postronnych poprzez wpisy do zeszytu na
dyżurce

Realizatorzy
Kazimiera Dziubany

2.

Bieżące remonty.

1. Odmalowanie ogrodzenia wokół szkoły

dyr. Edyta Skowron
partnerzy: p.Wójt ,rodzice,

2. Dokończenie chodnika wzdłuż pasa zieleni w kierunku
Wieprza
3. Remont sali gimnastycznej- wymiana okien
- wymiana parkietu
4. Wykonanie nowego ogrodzenia od strony Orlika
3.

4.
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Bieżący monitoring i
blokowanie
niepożądanych stron
internetowych.

1. Analiza zdarzeń konfliktowych,

dyr. mgr Edyta Skowron

2. Kontrola stron internetowych w pracowni
komputerowej

mgr Janusz Rutkowski

Bezpieczna droga do i ze
szkoły

1. Remont chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły
w kierunku Wieprza

Starostwo powiatowe

2. Remont mostu na drodze Wadowice- Wieprz

Starostwo powiatowe

5.

6.
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Współpraca z policją,
strażą w zapewnieniu
bezpieczeństwa

Zagospodarowanie czasu
wolnego uczniów

1. Interwencja w sytuacjach kryzysowych

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Straż OSP Frydrychowice

2. Ochrona szkoły w czasie imprez – dyskoteki , pikniki
rodzinne, kwietniowy rajd papieski do Wadowic
3. Prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat-odpowiedzialności prawnej nieletnich
 bezpieczeństwa na drodze
 zagrożeń internetowych
 wizyty w Sądzie Rejonowym w Wadowicach w
ramach WOS – kl III gimnazjum

Komisariat Policji w Andrychowie, KPP w
Wadowicach

4. Spotkania profilaktyczne

mgr Małgorzata Baranowska

5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów –
współpraca z policją w ramach procedur postępowania
z osobami nieletnimi zagrożonymi demoralizacją, czy
sprawcami czynów karalnych

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

6. Kontrola autokarów przed wyjazdami na zieloną
szkołę i wyjazdy zagraniczne dzieci

Kierownicy wyjazdów

1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów
poprzez uprawianie rekreacji – „Orlik” /piłka siatkowa
,koszykowa ,nożna/
2. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEZY – WOLONTARIAT

mgr Mateusz Zając

3. Udostępnianie pomieszczeń parafialnych dla dzieci
uczących się grać na instrumentach, dla zespołów
muzycznych

Ks. Proboszcz

4. Współpraca z Domem Kultury we Frydrychowicach

mgr Maria Harańczyk

mgr Anna Magiera

Krzysztof Szczur- koordynator
Skowron Edyta – koordynator na Gminę Wieprz
Siostra, Ks. Proboszcz

7.

Tworzenie i utrzymanie w
szkole klimatu
promującego zachowania
pozytywne

1. Kontynuacja współpracy z DPS Wadowice oraz
Domem Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych
umysłowo w Bobrku

Wolontariat

2. Kontynuacja współpracy z Placówką Opiekuńczo
wychowawczą w Radoczy oraz Pogotowiem
opiekuńczym w Radoczy

mgr Monika Noszka
mgr Robert Kawończyk

3. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej

SU

4. Duże przerwy z muzyką i tańcem
5. Świetlica socjoterapeutyczna- działania wg osobnego
harmonogramu
8.

9.
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mgr Małgorzata Baranowska

Prowadzenie działań
uświadamiających i
propagujących
bezpieczeństwo

1. Współpraca z OSP we Frydrychowicach oraz
Wieprzu– przeprowadzenie ewakuacji szkoły
2. Udział w konkursie pożarniczym DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW
3. Szkolenie klas 4 z zakresu niesienia I pomocy przed
medycznej oraz uczestników konkursu BRD
4. Budowa miasteczka rowerowego
5. Budowa siłowni zewnętrznej obok ORLIKA

OSP we Frydrychowicach

Udział w projektach
unijnych oraz działalności
STOWARZYSZENIA

1. „Jeżdżę z głową”
2. „Umiem pływać”,
3. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym we Frydrychowicach

Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek

4. „Erazmus”

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich
Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu Barbara Bliźniak

OSP Wieprz,
ANDRYCHÓW
OSP Frydrychowice
higienistka szkolna
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