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Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
                                  Integral Security Policy 
 
 

                    Zaborze, dnia 28.09.2019r. 
 
 
 
 
pieczątka szkoły 
 
 

Sprawozdanie  z działań w roku szkolnym 2018/2019 

 
 
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo w roku szkolnym 2018/2019 podjęto następujące działania: 

 
 Współpraca z partnerami w realizacji projektu ZPB: KPP  

w Oświęcimiu, GOPS w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, Biuro Profilaktyki 
Uzależnień w Krakowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Oświęcimiu przy UG Oświęcim, Wójt Gminy Oświęcim, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu, Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski, pan E.Zoń -Terapeuta Punktu Konsultacyjno-
Terapeutycznego dla ofiar przemocy w rodzinie 

Zakres współpracy z partnerami w realizacji projektu: 
KPP w Oświęcimiu: 

- patrole policji podczas dyskotek i imprez szkolno-środowiskowych 
- patrole policji na wniosek dyrektora szkoły w okolicach szkoły w 
godzinach przyjazdów uczniów i powrotów  
- angażowanie policji podczas realizacji imprez środowiskowych 
(piknik szkolny, imprezy charytatywne, jasełka) 
– pokazy sprzętu policji, promowanie programu ZPB  
- przekazywanie informacji nt. zdarzeń z udziałem uczniów na terenie 
szkoły do KPP w Oświęcimiu  
- Organizacja szkoleń prowadzonych przez przedstawiciela policji nt. 
Świadomości prawnej nastolatka –prawa osób nieletnich. Prawo – 
przywilej czy... kara? Przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny, 
odpowiedzialność za własne czyny – cywilna i karna 



2 
 

- Bezpieczna droga do szkoły – przedstawiciele policji wydział ruchu 
drogowego prelekcja dla klas I 
- prelekcja policji wydział ds. nieletnich nt. hejtu, mowy nienawiści, 
konsekwencji prawnych przemocy psychicznej – klasy VII 
- pogadanka dla rodziców klas I-VIII oraz III gimnazjum nt. procedur 
szkolnych i interwencyjnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych  

 
GOPS w Oświęcimiu: 

  - współpraca w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych na terenie 
GOPS zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty  
- współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin uczniów naszej 
szkoły 
 

Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: 
Organizacja Tygodnia Profilaktyki w ramach którego odbyły się min. warsztaty: 

„Mity i fakty nt. Środków odurzających” dla klas VIII 
– warsztaty prowadzone przez p.Z.Krempickiego 
„Alkohol, narkotyki, papierosy – pomyśl zanim 
wybierzesz” - klasy V,VI,VII - warsztaty prowadzone 
przez p.Z.Krempickiego 
Organizacja wywiadówki profilaktycznej dla 
rodziców nt. „Narkotyki – zagrożenie naszych 
czasów”- prowadzona przez pana Z. Krempickiego 

Finansowanie szkolnych działań profilaktycznych przez UG Oświęcimiem współpraca z 
Pełnomocnikiem  Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: 

                - „Mity i fakty nt. Środków odurzających” dla klas VIII – warsztaty 
prowadzone przez p.Z.Krempickiego 
               - „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z użytkowaniem 
internetu- cyberprzestępstwo, cyberprzemoc- wykorzystywanie przestrzeni 
wirtualnej w zjawiskach narkotykowych” dla klas III gimnazjum – warsztaty 
prowadzone przez p.P.Rychłego 
               - „Alkohol, narkotyki, papierosy – pomyśl zanim wybierzesz” - klasy 
V,VI,VII - warsztaty prowadzone przez p.Z.Krempickiego 

               - „Pułapki nowoczenych technologii” - lekcje profilaktyczne prowadzone przez 
pedagoga w klasach IV-VIII- P.Rychły 

               - Prelekcje w klasach I-VIII oraz III gim. nt. Procedur dot. 
postępowania interwencyjnego w szkole 
               - Organizacja wywiadówki profilaktycznej dla rodziców nt. 
„Narkotyki – zagrożenie naszych czasów”- prowadzona przez pana 
Z.Krempickiego 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu: 

- stała współpraca szkoły z poradnią mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu 
problemów dydaktyczno-wychowawczych młodzieży 
- udział pedagoga i psychologa szkolnego w szkoleniach i konferencjach 
organizowanych przez poradnię związanych z tematyką podnoszenia poziomu 
jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 
Rada Rodziców: 

-konsultowanie planowanych działań w ramach pracy szkoły: 
wychowawczych, organizacyjnych, technicznych 
- organizacja szkolnych imprez środowiskowych z pomocą RR  

- współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
szkole i jej otoczeniu 
- informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach 
realizowanego projektu: bieżące informacje na stronie szkoły 
 

Samorząd Uczniowski: 
- współdziałanie z SU podczas realizacji akcji charytatywnych organizowanych 
w OCK, Domu Ludowym w Rajsku, SP Zaborze 
-  współpraca w ramach ZPB z SU w organizacji Tygodnia Profilaktyki  
- współpraca z SU w celu utrzymania bezpieczeństwa w toaletach   
                          uczniowskich 
- stała współpraca w ramach ZPB: SU, RR oraz koordynatora ds. projektu  
 
Pan E.Zań -Terapeuta Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego dla ofiar   przemocy  
w rodzinie: 
- konsultowanie trudnych przypadków wychowawczych  
- kierowanie uczniów, rodziców do Punktu Terapeutycznego 
 
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Oświęcimiu: 
- współpraca z komendą podczas organizacji szkolnego Pikniku Rodzinnego 
 
Sanepid Oświęcim: 

 Współpraca podczas Realizacji programu zalecanego przez Sanepid Oświęcim 
„ Trzymaj formę" 

 
Ponadto realizowano następujące działania w roku szkolnym 2018/2019: 

 
A. w obszarze organizacyjnym: 

 Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w 
celu doskonalenia poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez dalszą realizację 

 Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole ( obserwacje, wywiady- 
monitorowanie wśród uczniów, rodziców, analiza wyników, zapoznanie 
wynikami Radę Pedagogiczną, reagowanie na niepokojące sygnały) 

 propagowanie programu ZPB poprzez: gazetki szkolne, komunikaty 
podawane przez radiowęzeł szkolny, stronę internetową szkoły, lokalną prasę, 
itp. 
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 organizacja imprez środowiskowych dla społeczności gminy oraz 
przedstawicieli władz z udziałem partnerów programu ZPB: KPP w 
Oświęcimiu, Straży Pożarnej, SU, RR tj.: jasełka, piknik rodzinny - pokaz 
sprzętu policji i straży pożarnej 

 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
wśród uczniów klas III nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu 

 
 Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje” 
 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych 

w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki 
  Wdrażanie i doskonalenie procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów 
 Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami  

          i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci  
          i młodzieży 

 Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - gazetki 
szkolne, prelekcje 

 Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa 
młodzieży 

 Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących 
bezpieczeństwa i profilaktyki 

 Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, 
profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami. 

 
B. w obszarze infrastruktury : 

 dalsze działania w celu przystosowania klas do potrzeb szkoły 
podstawowej poprzez remont w/w klas, zakup nowych tablic oraz 

wyposażenia, min. ławek, krzeseł, itp. 
 remont dwóch pomieszczeń  w celu adaptacji na świetlicę szkolną dla 

najmłodszych uczniów 
 przygotowanie boksów w szatni dla najmłodszych uczniów 

 
 

 
C. w obszarze technicznym: 

- zakup i montaż szafek dla uczniów najmłodszych 
-montaż ekranów i rzutników w salach lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskim 
-wymiana drzwi wejściowych bocznych z drewnianych na metalowe - poprawa 

bezpieczeństwa 
-naprawa drzwi ewakuacyjnych - poprawa bezpieczeństwa 
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Wnioski: 

 nadal reagować na bieżące sygnały dot. pojawiających się zagrożeń, podejmować 
działania przy współpracy z policją 

 nadal angażować rodziców w realizację zadań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa 

 

……………………………..                                              …………………………………. 

    Koordynator ZPB                                                                    Dyrektor szkoły                     

Do wiadomości: 
1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Prewencji, ul. Mogilska 109 
2. Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu  
3. Szkoła Podstawowa im. KEN w Zaborzu 

 
 
 
Załączniki:  

1. Wniosek o zmianę  nazwy szkoły w związku z przekształceniem placówki  
z gimnazjum na szkołę podstawową ( obecna nazwa to: Szkoła Podstawowa im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu) na certyfikacie  „Lider Projektu Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo” 

2. Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2019/2020 
3. Ocena współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu 
4. Oświadczenie o wszczęciu procedury dot. pozyskania informacji o zachowaniach 

mających znamiona przestępstwa 
5. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt. 

zagrożenia uzależnieniami dzieci  
i młodzieży 
 

 

  

  

  

  

  

  

 
 


