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Sprawozdanie  z działań dot. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/17 

 

      1.  Upowszechnienie wiedzy na temat projektu:  

 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i Facebooku informacji o uzyskaniu 

certyfikatu Lider Bezpieczeństwa 

 Umieszczenie certyfikatu w widocznym miejscu w korytarzu szkolnym 

 Zapoznanie rodziców z  realizacją działań związanych z projektem Lider 

Bezpieczeństwa podczas zebrania i w czasie prelekcji  z policją nt. Odpowiedzialność 

prawnej nieletnich oraz zagrożeń cyberprzemocą i uzależnieniem od środków 

psychoaktywnych.  

 Spotkanie robocze 12 czerwca 2017 roku w ZSO nr 9, w którym wzięli udział:  

- Paweł Roszkowski - przedstawiciel III Komisariatu Policji w Krakowie   

- Paweł Samborski - dyrektor ZSO nr 9  

- Anna Payne, Agnieszka Damięcka – Łaba - przedstawiciele Rady Rodziców 

- Ewa Znamirowska- Jagielak psycholog PPP nr 1 

- Bogusława Flak pedagodzy ZSO nr 9, koordynator projektu 

-  Jadwiga Michalcewicz - przewodnicząca Komisji Wychowawców  

- Anna Głogowska opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Celem spotkania było: przedstawienie zrealizowanych zadań w roku szkolnym 2016/17 oraz 

określenie priorytetowych działań podnoszących bezpieczeństwo w placówce.   

2.  Podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły  

 zakup apteczek pierwszej pomocy i oznakowanie miejsc, w których się 

znajdują np. pokój nauczycielski 

 bieżące remonty:  remont korytarza,  klatek schodowych 

 wymiana 6 hydrantów  

 przycinka drzew wzdłuż szkoły 



 remont dachu na sali gimnastycznej  

 malowanie łazienek na I i II piętrze 

 wymiana ławek i krzeseł 

 polepszenie organizacji dyżurów nauczycielskich (systematyczna kontrola, 

wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli), ustalenie dyżurów na 

stołówce 

 realizacja zakazu opuszczania budynku szkoły przez uczniów podczas trwania 

zajęć – szkoła zamknięta w czasie przerw, dyżur nauczycieli w holu 

 Procedur postępowania w sytuacjach trudnych – uaktualniony dokument 

 

      3. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem, organizowanie szkoleń, 

spotkań w celu kształtowania właściwych postaw społecznych oraz unikanie 

zagrożeń. 

 przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum przez 

funkcjonariuszy Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich Komisariatu III 

Policji na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. 

 organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów gimnazjum, ich rodziców  

i wychowawców  klas pierwszych „Pierwszy rok, pierwszy krok” przy współpracy 

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 

 przeprowadzenie prelekcji dla uczniów gimnazjum i liceum  na temat 

cyberprzemocy przez funkcjonariusz Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich Komisariatu III Policji  

   realizacja w klasach gimnazjalnych programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno 

Epidemiologiczną 

  Warsztaty dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych dotyczące dyskryminacji 

osób starszych 

 zorganizowanie spotkania dla rodziców klas pierwszych integracyjnych z 

nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu przekazania informacji na temat 

sytuacji edukacyjnej ucznia w celu tworzenia Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych. 



 przeprowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym dla uczniów klas pierwszych 

podczas wyjazdu integracyjnego do Rabki 

 dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem autystycznym: realizacja  

zajęć rewalidacyjnych mających na celu rozwijanie sprawności językowej  

i komunikacyjnej, uczenie kompetencji społecznych, trening Biofeedback 

 terapia zaburzeń emocjonalnych – zajęcia z uczniami zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym 

 

4. Systematyczna współpraca ze służbami społecznymi w celu płynności informacji,   

co wiąże się ze skutecznością pomocy uczniom i ich rodzinom. 

 systematyczna współpraca i wymiana informacji dotycząca sytuacji szkolnej  

i rodzinnej uczniów mieszkających w Całodobowej Placówce „Siemacha –SPOT” 

ul. Cieślewskiego, w  Domu Dziecka ul. Piekarska, Placówce Opiekuńczo 

Wychowawczej „Parkowa” - udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka  

 współpraca z kuratorami sądowymi  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Działa Rodzin Zastępczych, współpraca w 

zakresie sprawowania kontroli nad dziećmi z rodzin zastępczych. 

 

5. Podejmowanie działań interwencyjnych  w przypadku ryzykownych zachowań.  

 Szkolne Komisje Wychowawcze, w roku szkolnym 2016/17 odbyło się łącznie 11 

komisji dotyczyły: braku systematycznego realizowania obowiązku szkolnego, 

zachowania uczniów (arogancja, agresja słowna i fizyczna, konflikt między 

uczniami), oceny niedostateczne. W komisjach uczestniczyli: dyrektor, rodzice, 

pedagog, wychowawca, uczeń.  

 apele porządkowe przeprowadzane przez dyrekcję w sytuacjach pojawienia się 

niebezpiecznych zachowań 

 dwie interwencje Policji: 1) przemoc psychiczna i fizyczna wobec ucznia oraz 

nagranie zdarzenia, 2) groźby pobicia  

 dyżur pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na terenie szkoły  

w trakcie zebrań z rodzicami 

 stałe doskonalenie form współpracy z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji 

rodziców podczas spotkań z wychowawcą, organizacja dyżurów, konsultacji  

i poradnictwa dla rodziców; 



      6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,  rozwijających zainteresowania uczniów 

jako czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi. 

W ZSO nr 9 działają następujące koła zainteresowań: 

 innowacja pedagogiczna z j angielskiego 

 Kółko dziennikarskie 

 Zajęcia z modelarstwa 

 Kółko muzyczne 

 Kółko matematyczne 

 SKS 

 Edukacja regionalna 

 Organizacja pomocy w nauce 

 Koło Miłośników Teatru 

7. Doradztwo zawodowe 

 Lekcje w klasach z doradcą zawodowym 

 Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym 

 Udział w Targach Edukacyjnych 

 Wycieczki i spotkania ułatwiające poznanie specyfiki niektórych zawodów 

 

8. Ewaluacja 

Na spotkaniu 12.06.2017 określono następujące działania na rok szkolny 2017/18: 

 szkolenie dla Rady Pedagogicznej dotyczące tworzenia nowego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego  

 Wejście szkoły w program „Wspomagania szkół i przedszkoli” we współpracy             

z PPP nr 1 

 organizację zajęć profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 128, która rozpocznie działalność 1.09.2017 r min: bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym, w starszych klasach cyberzagrożenia 

 pracę nad ograniczeniem/zakazem korzystania na terenie szkoły z telefonów 

komórkowych, wprowadzenie odpowiednich zapisów w statucie tworzącej się szkoły 

podstawowej 

 wprowadzenie w bibliotece szkolnej zakazu używania gier typu „strzelanki” 

 dalsze działania zmierzające do renowacji boiska i wymiany chodnika (dojście do 

szkoły). 


