Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Planowane działania szkoły na rok
szkolny 2016/2017:
OBSZAR ORGANIZACYJNY
1. Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w celu
doskonalenia poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez dalszą realizację:
– dodatkowych patroli policji podczas dyskotek i imprez szkolno-środowiskowych,
-informowaniem policji nt. nagłych zdarzeń mających miejsce na terenie szkoły
– pogadanki i prelekcje profilaktyczno-prewencyjne przedstawicieli policji z młodzieżą szkoły oraz
ich rodzicami,
– propagowanie programu ZPB poprzez: gazetki szkolne, komunikaty podawane przez radiowęzeł
szkolny, stronę internetową szkoły, lokalną prasę, itp.
2. Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole
3. Świadomość prawna nastolatka – szkolenie klas I- prawa osób nieletnich
Prawo – przywilej czy… kara? Przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny, odpowiedzialność za
własne czyny – cywilna i karna.
4. Stała współpraca w ramach ZPB: z Samorządem Uczniowskim, min. w
czasie:organizacji Tygodnia Profilaktyki.
5. Kontynuacja działań Samorządu Uczniowskiego w celu utrzymania bezpieczeństwa
w toaletach uczniowskich.
6. Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, cyberprzemoc,
cyberprzestępczość, zjawiska narkotykowe w cyberprzestrzeni- szkolenie młodzieży
klas I prowadzone przez p.Piotra Rychły – Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
7. Zaburzenia psychiczne, jako konsekwencje używania środków psychoaktywnych
prelekcje dla klas I prowadzone przez psychologa szkolnego.
8. Mity i fakty nt. uzależnień – dwugodzinne warsztaty dla klas II – osoba
prowadząca: terapeuta uzależnień p. Zbigniew Krempicki z Biura Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie
9. Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami, środkami
psychoaktywnymi -wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach
narkotykowych. – /alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze itp./ – prelekcje dla klas
III prowadzone przez p.Piotra Rychły – Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
10. Przemoc, eskalacja konfliktu – konsekwencje prawne stosowania przemocy –
prelekcje pedagoga dla klas II
11. Agresja i autoagresja, czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami – warsztaty
psychologa dla klas II

12. Diagnozowanie wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa, potrzeb oraz zagrożeń:
ankiety, wywiady, obserwacje
13. Organizacja jasełek środowiskowych dla społeczności lokalnej z udziałem
partnerów w Programie ZPB
14. Organizacja środowiskowego pikniku rodzinnego z udziałem partnerów ZPB. Pokaz
sprzętu policji.
15. Organizacja wyjść uczniów klas III do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Oświęcimiu
16. Szkolenie młodzieży klas III z udzielania pomocy przedmedycznej
17. Organizacja Teatru profilaktycznego „Wspomnienia Narkomanki” dla uczniów klas
I-III
18. Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach
realizowanego projektu
19. Współpraca szkoły z Gminnym Punktem Konsultacyjno- Terapeutycznym
(kierowanie na konsultacje młodzież oraz rodziców z problemami wychowawczymi)
20. Realizacja programu zalecanego przez Sanepid i Kuratorium Oświaty
„ Trzymaj formę”.

Partnerzy gimnazjum w realizacji ZPB
szkolnym 2016/2017

w roku

1.Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
2. Urząd Gminy Oświęcim- Wójt Gminy Oświęcim – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców
5. p.Piotr Rychły – Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
6. p. Zbigniew Krempicki warsztaty Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
7. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Oświęcimiu
8. Terapeuta z Punktu Terapeutycznego: pan Edward Zoń
9.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.
11. Sanepid Oświęcim
Wszystkim Partnerom w realizacji programu serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną
współpracę!!!!

