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         Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa  

                                  Integral Security Policy 
 

 

Zagórzany, dnia 16.09.2018 r. 

 

 

 

 

pieczątka szkoły 

 
 

 

Zintegrowany Plan Działania 
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

na rok szkolny 2018/2019 

ANEKS 

 

 

 

Priorytety podejmowanych działań: 

 

 tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu 

 polepszenie obiegu informacji o zachowaniach agresywnych 

 realizacja programów zastępowania agresji, radzenia sobie z agresją 

 integracja z instytucjami pozaszkolnymi 

 pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji projektu 
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OBSZAR ORGANIZACYJNY 

 

L.p. Rodzaj zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1 

Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

 Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich 
nauczyciele 

dyżurujący 

rok szkolny 

2018/2019 

 Dyżury nauczycieli w dniach wolnych od zajęć 

dydaktycznych 

nauczyciele 

dyżurujący 

 Bezpieczna droga do i ze szkoły – lekcje wychowawcze oraz 

spotkanie z policjantem w klasie I SP 

wychowawcy 

klas 

I. Jamro - 

dyrektor 

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
wychowawcy 

klas 

 Przystąpienie do akcji Odblaski z Niestraszakiem E. Zasowska 

2. 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki 

 Opracowanie planu  lekcji w sposób zapewniający 

równomierne obciążenie uczniów zajęciami edukacyjnymi 

I. Jamro - 

dyrektor  

rok szkolny 

2018/2019 

 Dostosowanie ilości zadań domowych do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych uczniów 

wszyscy 

nauczyciele 

 Przypomnienie uczniom  zasad BHP  

oraz regulaminów szkolnych pracowni przedmiotowych 

wychowawcy 

klas 

3. 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 

 Fonoholizm – uzależnienie XXI w. – warsztaty dla uczniów 
I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 

 Internet – pomaga, czy szkodzi?. Współczesne zagrożenia  

w sieci. – prelekcja dla rodziców 

I. Jamro - 

dyrektor 

 Świadome i krytyczne korzystanie z technologii cyfrowych – 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych 

wychowawcy 

klas 

4.  

Poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły 

 Udział w Programie dla szkół (owoce i warzywa oraz 

przetwory mleczne w szkole) 

I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 

 Realizacja Programu Edukacji Antytytoniowej dla uczniów 

klas I-III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę 

wychowawcy 

klas I – III SP 

 Realizacja Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej Bieg 

po zdrowie w klasie IV SP 
M. Augustyn 

 Kontynuacja zadań w ramach programu Szkoła promująca 

zdrowie 
K. Ciapaj 

 Organizacja Szkolnej Kampanii Profilaktycznej 
K. Ciapaj 

M. Augustyn 

 Diagnoza czynników chroniących, czynników ryzyka i 

diagnoza narkomanii – badania ankietowe  

K. Ciapaj 

I. Jamro - 

dyrektor 
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 Udział młodzieży w spektaklach profilaktycznych 
I. Jamro - 

dyrektor 

 Zorganizowanie III Szkolnego Rajdu Pieszo - rowerowego R. Jamro 

 Organizowanie rajdów i wycieczek szkolnych sprzyjających 

rozwojowi zdrowotnemu ucznia 

wychowawcy 

klas 

wszyscy 

nauczyciele 

 Zorganizowanie Zielonej Szkoły K. Holik 

 Udział w programie Trzymaj formę – klasa III GIM M. Augustyn 

 Zajęcia i warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego 

oraz pracowników PPP 

I. Jamro - 

dyrektor  

K. Ciapaj 

 Opracowanie scenariuszy cyklu zajęć Komunikacja 

interpersonalna – sztuka porozumiewania się oraz 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o te 

scenariusze  

wychowawcy 

klas 

K. Ciapaj 

 Zajęcia sportowe w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy 
T. Górski 

R. Jamro 

 Organizacja imprez klasowych i szkolnych sprzyjających 

nawiązywaniu relacji interpersonalnych 

I. Jamro - 

dyrektor  

wychowawcy 

klas 

 Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez krzewienie 

idei wolontariatu 
K. Ciapaj 

 Propagowanie zachowań prospołecznych – Działalność 

Szkolnego Koła Caritas 

M. Nikiel 

ks. Z. Oćwieja 

 Uczestnictwo w projekcie Szlachetna paczka – pomoc 

rodzinie w trudnej sytuacji materialnej 
K. Ciapaj 

6.  

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do 

wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 

I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 

 Przygotowywanie szkolnych uroczystości patriotycznych 

i okolicznościowych, kultywowanie tradycji 

wszyscy 

nauczyciele 

 Pielęgnowanie tradycji szkolnych – przestrzeganie 

ceremoniału 

I. Jamro - 

dyrektor 

R. Jamro 

 Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

patriotycznych na szczeblu gminnym 
R. Jamro 

 Zorganizowanie Turnieju Szkolnego Kocham Cię Polsko 

J. Cieśla, 

K. Ciapaj, 

J. Nosal 

8. 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju psychofizycznego uczniów z uwzględnieniem ich sytuacji 

 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych 

uczniów (trudności, potencjał, zainteresowania) 

K. Ciapaj 

wszyscy 

nauczyciele rok szkolny 

2018/2019 
  Indywidualizowanie pracy na lekcjach w odniesieniu do 

każdego ucznia oraz ucznia z orzeczeniem 

wszyscy 

nauczyciele 
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 Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających uzdolnienia zgodnie z potrzebami uczniów 

wskazani 

nauczyciele 

9.  

Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych uczniów w prawidłowym pełnieniu przez nich 

funkcji wychowawczych  

 Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach 

szkolnych poprzez zaproszenia oraz stronę internetową szkoły 

I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 
 Wspieranie rodziców w pełnieniu przez nich roli 

wychowawczej – porady, konsultacje, warsztaty 

I. Jamro - 

dyrektor 

 Zapoznanie rodziców z przewodnikiem MEN „RADY 

RODZICÓW” – kompetencje i zasady działania 

I. Jamro - 

dyrektor 

10. 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki 

 Udział w różnorodnych formach zdobywania wiedzy 

i umiejętności 

wszyscy 

nauczyciele 

rok szkolny 

2018/2019 

 Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, artystycznych 

i sportowych na wszystkich szczeblach 

wszyscy 

nauczyciele 

 Utrzymanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych 
wszyscy 

nauczyciele 

 Udział uczniów w pozaszkolnych warsztatach tematycznych 

i edukacyjnych 

wszyscy 

nauczyciele 

16.  

Kontynuowanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi 

 Wójt Gminy Gorlice 

 Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach 

 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gorlicach 

 Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe wsi Ropica Polska 

 Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe wsi Zagórzany  

 Caritas 

 Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach 

 OKGG filia w Zagórzanach 

 Biblioteka Publiczna w Zagórzanach 

 Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorlicach 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach 

 

I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 
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OBSZAR INFRASTRUKTURALNY 

 

L.p. Rodzaj zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. Remont klasopracowni humanistycznej.  
I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 

2. 
Wykonanie II etapu przebudowy infrastruktury wokół szkoły 

zgodnie z wykonanym projektem 

I. Jamro - 

dyrektor 
2019 r. 

3. Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły. 
I. Jamro - 

dyrektor 
2019 r. 

4. 
Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, montaż 

sprzętu. 

I. Jamro - 

dyrektor 

W ramach 

podpisanej 

umowy 

5. 
Systematyczna pielęgnacja zieleni wokół szkoły oraz 

konserwacja sprzętu sportowego 
konserwator na bieżąco 

6.  

Kontrola stanu technicznego budynku szkoły, pomieszczeń 

szkoły oraz przyległego do szkoły terenu z zapleczem 

sportowym. 

I. Jamro - 

dyrektor 

dwa razy  

w roku 

7. Wprowadzenie dziennika elektronicznego 
I. Jamro - 

dyrektor 

rok szkolny 

2018/2019 

 

OBSZAR TECHNICZNY 

 

L.p. Rodzaj zadania 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. 
Zakup kolejnych kamer wewnętrznego i zewnętrznego 

monitoringu 

I. Jamro - 

dyrektor 
2018 r. 

2. 
Współpraca z firmą ochroniarską Glejt – całodobowa ochrona 

obiektu - stały dozór sygnałów i ochrona doraźna obiektu. 

I. Jamro - 

dyrektor 

umowa na czas 

nieokreślony 

3. Wyposażenie szkoły w czujniki przeciwpożarowe. 
I. Jamro - 

dyrektor 

w ramach 

pozyskanych 

środków 
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Zapoznałam/em się z Zintegrowanym Planem Działania i zobowiązuję się do realizacji zadań 

w nim zawartych: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Do wiadomości: 

- Pan Ryszard Guzik - Wójt Gminy Gorlice 

- Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach 

- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zagórzanach 

- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zagórzanach 

- Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zagórzanach 

 

Lp. Nazwisko i imię Podpis 

1. Augustyn Małgorzata  

2. Chochołek Anna  

3. Ciapaj Katarzyna  

4. Cieśla Joanna  

5. Holik Krystyna  

6. Jamro Ryszard  

7. Kudławiec Barbara  

8. Motyka Aneta  

9. Nikiel Marzena  

10. Nosal Joanna  

11. Pyznar Alicja  

12. Stępień Małgorzata  

13. Szura Karina  

14. Turska Agnieszka  

15. Wantuch Renata  

16. Zasowska Ewa  

17. Ks. Oćwieja Zdzisław  

18. Ks. Paterak Wacław  

19. Fugiel Aneta  

20. Kozień Iwona  

21. Puścizna  Tomasz  

22. Środulski  Jakub  

23. Wołkowicz  Stanisława  

24. Śliwa Bożena  

25. Rybak Anna  

26.  Gucfa Danuta  


