A to już historia…….
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
W październiku 2007 roku nasze gimnazjum podjęło starania w celu
uzyskania certyfikatu w
programie „Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa”, realizowanym przez Małopolską Komendę Policji
we współpracy z regionem Hollands Midden.
Realizacja programu miła na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie
zagrożenia w szkole i jej środowisku oraz ukierunkowanie działań
mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa uczniów,
rodziców i nauczycieli. Program zakłada, iż w rozwiązywanie
problemów zaangażowanych będzie wielu partnerów (dyrekcja
szkoły, nauczyciele, rodzice, samorząd lokalny, Policja i inni), z
których każdy odniesie korzyść z jego rozwiązania, np. podbuduje
wiarę nauczycieli w ich własne możliwości, wzmocni solidarność
uczniowską.
W ramach realizacji programu przeprowadzone zostały:
- ankiety wśród uczniów i rodziców dotyczące rozpoznania zagrożeń
- analizy tych ankiet dokonał powołany zespół ds. bezpieczeństwa
wraz z partnerami programu
- wizja lokalna na terenie szkoły i terenu mu przyległemu pod kątem
miejsc niebezpiecznych przeprowadzona przez przedstawicieli:
- KPP w Oświęcimu; młodsz. Asp. P.Marzenę Ptasińską,
- Rady Rodziców; Pana Ryszarda Walczyka,
- Samorządu Uczniowskiego:
W.Pawłowskiego, W.Golonko

M.Górowicza,

P.Pawłowskiego,

- Rady Pedagogicznej i Pełnomocnika ds. programu ZPB: mgr Anny
Kotara
Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 14.04.2008r. zostały
przedstawione wyniki ankiet, co pozwoliło zdiagnozować zagrożenia
oraz określić możliwości zmniejszenia ich skali w środowisku oraz
zdefiniować działania oraz partnerów programu Zintegrowanej

Polityki Bezpieczeństwa.
Partnerami naszej szkoły są:
Wójt Gminy Oświęcim; Andrzej Bibrzycki
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Rada Rodziców GG
Rada Uczniowska GG
Rada Pedagogiczna GG

Dnia 23 marca 2009 nasze gimnazjum złożyło swój wniosek o
przyznanie
certyfikacji
w
programie
Szkoła
Promująca
Bezpieczeństwo do Wydziału Wojewódzkiej Komendy Policji w
Krakowie.
Dnia 6 maja 2009r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z
Dyrektorem szkoły panią mgr Wiesławą Pawłowską i
pełnomocnikiem
ds.
programu
Zintegrowanej
Polityki
Bezpieczeństwa w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu w celu kontroli dokumentacji i spełnienia
warunków określonych przez regulamin programu do pozyskania
przez szkołę certyfikacji.

.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez KWP w naszej szkole , bardzo
wysoko oceniono nasze działania w celu pozyskania certyfikatu „Szkoła
promująca Bezpieczeństwo” i już z niecierpliwością czekamy na oficjalną
decyzję zespołu certyfikacyjnego Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

2010-2013

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa –
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
w miesiącach czerwiec i wrzesień 2010 roku oraz w dniu 17 grudnia 2010r. w
Gimnazjum Gminnym Nr 2 im. KEN w Zaborzu odbywały się spotkania zespołu ds
realizacji projektu ZPB.
W trakcie spotkań, które miały miejsce w 2010 roku prowadzono lustrację
obiektów infrastruktury szkolnej, w tym technicznego zabezpieczenia obiektu
(monitoringu).
Natomiast w trakcie spotkania w dniu 17 grudnia 2010r. zaprezentowano
i omówiono:
-wyniki badań ankietowych prowadzonych w placówce na temat bezpieczeństwa
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
- dokonano ponownej lustracji obiektu szkoły i terenu przyszkolnego pod kątem
ustalenia miejsc zagrażających bezpieczeństwu młodzieży,
- podsumowano działania jakie zostały podjęte jeszcze do 2010 r. tj:
zamontowanie monitoringu dookoła szkoły, oraz monitoringu wewnątrz budynku
szkoły.

Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i
terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety
podejmowanych działań na lata 2011 - 2013:
• Rozbudowanie monitoringu zewnętrznego obiektów szkoły
• Rozbudowa monitoringu wewnętrznego obiektu szkolnego –
możliwe do zrealizowania w miarę zdobycia środków
A) Dopracowanie organizacji dyżurów nauczycielskich
B) Dopracowanie dyżurów uczniów w toaletach uczniowskich
• Policyjne patrole wokół szkoły
• Kontakt dzielnicowego ze szkołą
• Ponowne zapoznanie nauczycieli z Programem Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznem i Przestępczości wśród dzieci
i Młodzieży
• Rokroczne szkolenie Rady Pedagogiczneji Pracowników szkoły nt. Procedur
Postępowania w sytucjach Procedury dotyczące postępowania w
sytuacjach:
- problemowych w profilaktyce i wychowaniu

- problemowych zagrożonych demoralizacją
- problemowych zagrożonych przestępczością
• Prowadzenie warsztatów i działań edukacyjnych dla uczniów
• Wyłonienie spośród uczniów oraz przeszkolenie liderów młodzieżowych w
zakresie realizacji zadań projektu ZPB
• Bieżące informowanie ucznió o działaniach i zadaniach podejmowanych w
ramach realizowanego projektu
• Edukacja uczniów pod kątem zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
• Edukacja uczniów pod kątem odpowiedzialności prawnej nieletnich i osób
pełnoletnich
• Podejmowanie działań przez nauczycieli w celu podniesienia bezpieczeństwa
• Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu
• Kształtowanie realnej samooceny ucznia, działań prospołecznych
• Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
• Informowanie rodziców o zadaniac i działaniach podejmowanych w ramach
realizowanego projektu
W ramach opracowanego nowego programu ZPB pozyskaliśmy nowych
partnerów.

Nasi obecni Partnerzy w
realizacji programu to:
1.Wójt Gminy Oświęcim
2. Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Wydz. III Rodzinny i Nieletnich
3.Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
4.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu
5.Dzielnicowy: p. Marek Łata
6.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Profilaktyki w Oświęcimiu
7. Terapeuta Punktu Konsultacyjnego- Terapeutycznego:
pan Edward Zoń
8. GOPS
9. Rada Rodziców
10. Samorząd Uczniowski

Wszystkim Partnerom w realizacji programu serdecznie
dziękujemy i liczymy na owocną współpracę!!!!

Aktualności:
Szkoła wystąpiła z wnioskiem o audyt, celem którego będzie przedłużenie
Certyfikatu dla szkoły na pięć lat.
Audyt ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.05.2011r. w naszej szkole, przeprowadzać go będą
przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy sprawdzą nasze
działania podejmowane w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.
Od wyników audytu zależeć będzie czy nasza szkoła utrzyma i zachowa certyfikat
szkoły promującej bezpieczeństwo.
Dlatego: TRZYMAJCIE KCIUKI!!!!!

O WYNIKACH DOWIECIE SIĘ ZE STRONY INTERNETOWEJ NASZEJ SZKOŁY!!!

