
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej przystąpiła do projektu 

„Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, którego głównym 

organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. 

Nasza szkoła realizuje  działania w ramach tego projektu przy pomocy następujący partnerów: Wójta 

Gminy Olesno, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilczy 

Żelichowskiej/Oleśnie, Rady Rodziców, Sołtysa wsi Pilcza Żelichowska, Sołtysa wsi Niwki, Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, 

Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Od 2017r. nasza szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w 

szkole i jej okolicy; zawarte w Zintegrowanym Planie Działania opracowanym we współpracy z 

naszymi partnerami. 

 

 

Zintegrowany Plan Działania 

Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

1. Działania w obszarze organizacyjnym 

Lp. Zadanie Partner biorący 

udział w 

zadaniu 

Termin 

realizacji 

1. Rozpowszechnienie informacji na temat posiadanego 

Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

(uczniowie, rodzice, środowisko, gmina) 

Dyrektor 

Koordynator 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

2.  Wyznaczenie stałego koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa 

 Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole 

i podejmowanie kolejnych działań mających na celu 

poprawę stanu bezpieczeństwa.  

Dyrektor 

Koordynator 

IX 2017 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

3.  Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

Koordynator X2017 

4.  Przygotowanie Zintegrowanego Planu Działań i Koordynatorzy X 2017 



przedstawienie go partnerom. 

5. Solidne wypełnianie dyżurów przez nauczycieli. 

Wzmożona kontrola bezpieczeństwa na przerwach 

lekcyjnych. 

Nauczyciele 

Pracownicy  

Cały okres 

realizacji 

projektu 

6.  Utrzymanie ścisłej współpracy  z Komendą 

Powiatową Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej. Stała 

wymiana informacji związanych z projektem. 

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Policji. 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią, w Internecie, oraz na temat konsekwencji nie 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Komenda 

Powiatowa 

Policji w 

Dąbrowie 

Tarnowskiej 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

7. Szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich nauczycieli 

(aktualizacja) i nowych pracowników. 

 

Kurs dla Kierowników i opiekunów wycieczek 

szkolnych zorganizowany dla wszystkich nauczycieli 

Urząd Gminy 

Olesno 

 

Dyrektor szkoły 

IV2018 

 

 

XI 2018 

8.  Zaangażowanie się do współpracy rodziców. Pomoc 

w organizowaniu imprez szkolnych. Informowanie 

wychowawców lub dyrektora o ewentualnych 

zagrożeniach.  

Rada Rodziców Cały okres 

realizacji 

projektu 

9. Udział kadry pedagogicznej w warsztatach, 

szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy, 

agresji, profilaktyki uzależnień itp. 

Nauczyciele Cały okres 

realizacji 

projektu 

10. Zorganizowanie skrzynki kontaktowej dla uczniów 

umożliwiającej anonimowe zgłaszanie problemów. 

Koordynatorzy  

11.  Prowadzenie różnorodnych działań w ramach projektu 

Szkoła Promująca Zdrowie. Realizacja projektu 

„Trzymaj formę”, ”Umiem pływać ”,Szklanka 

mleka”, „Owoce w szkole”, „Darmowe Jabłka”, 

Program SKS, udział w zawodach organizowanych 

przez GZL i LZS, Gminnym Memoriale Józefa 

Kurpaski, „Wakacje z piłka nożną”, „Sportowe 

powitanie wakacji, Sportowe pożegnanie wakacji”, 

”Sportowe zakończenie roku szkolnego”, ”Sportowe 

powitanie roku szkolnego” 

Koordynator 

projektu – 

Stanisław 

Golonka 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

12.  Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego – 

włączenie uczniów w różnorodne działania, w tym 

wolontariat: 

„:Piórnik dla Afryki” 

Opiekun SU – 

Stanisław 

Golonka 

 

 

X 2018 



„Karma dla Azylu” 

„Góra Grosza” 

„Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy” 

Makulatura 

Zbieranie nakrętek 

 

 

Fundacja Czerwone Serduszko 

 integracja zespołów klasowych, rozwijanie 

zainteresowań itp.  

XI 2018 

XII 2018 

XII  2018 

 

 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

 

 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

13.  Uświadomienie uczniom zagrożeń, dekoracji 

tematycznych  

Udział i przygotowywanie konkursów m.in.: 

Konkurs Strażacki 

Konkurs plastyczny organizowany przez KRUS 

 

 

BRD  

 

 

 

Koordynatorzy, 

Wychowawcy 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

 

III 2017,2018 

III2017, 2018 

 

IV/V2018, 2019 

 

 

14.  Zabieganie o wzrost bezpieczeństwa uczniów na 

drogach. Włączenie do akcji „Odblaskowa szkoła”.  

 

Prowadzenie w ramach zajęć technicznych kursu 

przygotowawczego do uzyskania karty rowerowej. 

Koordynatorzy – 

nauczyciel 

techniki 

 

 

 

IX-V 2017-2019 

15.  Integrowanie zespołu klasowego i uczniów szkoły 

poprzez organizowanie różnorodnych imprez również 

okolicznościowych np. Dzień Tabliczki Mnożenia, 

Opiekun  SU 

Wychowawcy 

Cały okres 

realizacji 

projektu 



Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Andrzejki, 

Śniadanie daje moc, Mikołajki, Spotkanie Opłatkowe, 

Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Choinkowa, 

Rekolekcje Wielkopostne, Akademia z Okazji 

Uchwalenia Konstytucji, Piknik Rodzinny, Dzień 

Dziecka, Piknik Rodziny, Akademia na zakończenie 

roku szkolnego 

 

 

Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości(uroczysta akademia, odśpiewanie 

hymnu, wsadzenie dęba) 

 

 

 

 

 

 

 

XI 2018 

16.  Promowanie pozytywnych wzorców zachowań – 

godziny tematyczne, gazetka osiągnięć. Nagradzanie 

uczniów osiągających sukcesy  

-darmowa wycieczka z konkursu strażackiego dla 

najlepszych uczniów)  

-dofinansowanie do wycieczki do Warszawy (koszt 

2000) 

 

Dyrektor, 

wychowawcy 

Wójt Gminy 

Olesno 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

 

V 2018 

 

 

 

 

17. Eliminowanie negatywnych zachowań. Czuwanie 

wychowawców  nad zespołem, eliminowanie 

odrzucania uczniów przez zespół. Stały kontakt 

(również telefoniczny) wychowawcy z rodzicami 

uczniów. Podejmowanie działań dyscyplinujących 

zgodnie ze Statutem Szkoły i ustaleniami z rodzicami 

uczniów.   

Wychowawcy 

 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

18.  Ciągłe dopracowywanie kryteriów oceniania 

zachowania uczniów.  

Zespół 

wychowawców 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

19. Zwiększona ilość zajęć pozalekcyjnych. Angażowanie 

uczniów w realizację wielu projektów, które stwarzają 

okazję do racjonalnego spędzania wolnego czasu np. 

Malowana Chata, gazetki szkolne, "Stop agresji" 

Nauczyciele Cały okres 

realizacji 

projektu 

20. Konsultowanie problemów wychowawczych  i Kinga Kubacka Cały okres 

realizacji 



emocjonalnych ze specjalistami.   wychowawcy 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Dąbrowie 

Tarnowskiej 

projektu 

21. Zgłaszanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i życia 

na policję. Przestrzeganie uruchamiania procedur 

zachowania w różnych sytuacjach. 

Dyrektor Cały okres 

realizacji 

projektu 

22. Uświadomienie uczniom roli pracy w życiu 

człowieka, preorientacja zawodowa.  

Doradca 

zawodowy - 

Bernadeta Bąba 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

23. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy (edukacja dla bezpieczeństwa).  

Bernadeta Bąba VI 2018 

24. Konsekwentne zwracanie uwagi na uczniów 

znajdujących się poza salą lekcyjną w czasie zajęć lub 

poza terenem szkoły (poza budynkiem) podczas 

przerw i wyjaśnianie powodów pozostawania bez 

opieki nauczyciela. 

Pedagog 

Pracownicy 

szkoły 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

25. Kontrola osób wchodzących do szkoły.  Pracownicy 

obsługi, 

nauczyciele 

dyżurujący 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

26. Atrakcyjne zajęcia dla uczniów (wycieczki, 

projekty…) w terminach, gdy absencja uczniów 

zwiększa się (np. przed zakończeniem roku 

szkolnego), aby zapobiec wagarowaniu czy sytuacjom 

niebezpiecznym dla uczniów. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

27.  Organizacja godzin wychowawczych na tematy 

bezpieczeństwa, reagowania na przemoc, używek, 

tolerancja wobec innych - szacunek dla odmienności 

poglądów innych osób 

Wychowawcy Cały okres 

realizacji 

projektu 

28.  Prowadzenie próbnych ewakuacji 

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Dąbrowie 

Tarnowskiej i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pilczy 

Żelichowskiej. 

-prelekcja wśród uczniów nt. „Czad i ogień. Obudź 

czujność” 

Państwowa Straż 

Pożarna w 

Dąbrowie 

Tarnowskiej 

IX 2017,2018 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

XI 2018 

 



 

zainteresowanie dzieci pracą strażaka, pomoc przy 

organizacji imprez szkolnych (zapewnienie 

bezpieczeństwa). 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

 

29. Wsparcie działań profilaktycznych szkoły poprzez 

organizację pogadanek dla rodziców i nauczycieli na 

temat np. skutecznego wychowania, sposobów 

rozwiązywania konfliktów itp. 

Policja 

PPP w Dąbrowie 

Tarnowskiej 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

30.  Opracowanie nowych dokumentów obowiązujących 

w szkole: Statut Szkoły, Program Profilaktyczno-

wychowawczy 

Aktualizacja Program Profilaktyczno-

wychowawczego 

 

Zespoły 

przedmiotowe 

IX-IX 2018 

 

X 2018 

 

33.  Organizacja apeli szkolnych i innych działań 

związanych z bezpieczeństwem: 

- bezpieczeństwo na drodze, bezpiecznie ferie 

zimowe, bezpieczeństwo w czasie przerw 

międzylekcyjnych 

- zagrożenia wynikające z dostępności do substancji 

psychoaktywnych 

 - konkursy tematyczne  

dyrektor 

wychowawcy 

 

Państwowa 

Powiatowa 

Inspekcja 

Sanitarna 

 

 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

 

 

2. Obszar infrastruktury: 

Lp. Zadanie Partner biorący 

udział w zadaniu 

Termin 

realizacji 

1. Monitoring – zabieganie o zwiększenie liczby kamer  

i zamontowanie ich na terenie szkoły. Koszt: 1000 zł 

Rada Sołectwa 

Pilcza Żelichowska 

2017/2018 

2.  Ograniczenie do minimum niebezpieczeństw 

czyhających na zewnątrz budynku, koło pobliskiego 

sklepu. Zapewnienie w bezpiecznym miejscu 

możliwości zakupu niezbędnych produktów.  

Dyrektor 

Konserwator 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

3. Utrzymanie w należytym porządku terenu na zewnątrz 

szkoły i boiska szkolnego. 

Konserwator Cały okres 

realizacji 

projektu 



4.  Wykonanie w ramach projektu "Tradycyjny sad" 

planu, kosztorysu i założenie sadu na terenie 

przyszkolnym. 

Koszt zakupu drzewek: 200 zł 

Dyrektor 

Stanisław Golonka 

Elżbieta Dymon 

X2017/2018 

5. Stała kontrola placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa 

uczniów.  

Dyrektor 

Konserwator 

Cały okres 

realizacji 

projektu 

6. Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Koszt: 3100 zł 

Koordynator 

projektu 

IX 2018 

7.  Zakup i montaż nowych monitorów interaktywnych, 

tablicy multimedialnej w ramach programu Aktywna 

Tablica 

Koszt: 17 500 zł 

Dyrektor 

Firma Quadro - 

Mariusz Toczek 

X 2017 

8. Zakup i montaż nowej tablicy multimedialnej, 2 

komputerów 

Koszt: 6 200 zł. 

Rada Sołectwa 

Pilcza Żelichowska 

Rada Sołectwa 

Niwki 

XII 2017 

 

 

 

3. Obszar techniczny 

Lp. Zadanie Partner biorący 

udział w zadaniu 

 Termin             

realizacji 

1. Wykorzystanie monitoringu do poprawy 

bezpieczeństwa  w szkole. Kontrola zachowania 

podczas przerw. Rozwiązywanie ewentualnych 

konfliktów. 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Cały okres 

realizacji projektu 

2. Przegląd stanu technicznego pomieszczeń szkolnych. 

Naprawa bieżąca 

-wymiany płytek na schodach  

Konserwator Cały okres 

realizacji projektu 

X 2018 

3.  Zabezpieczenie sprzętu informatycznego w salach 

przedmiotowych i w pracowniach komputerowych. 

Nauczyciel 

informatyki 

Dyrektor 

Cały okres 

realizacji projektu 



 

Uwagi końcowe: 

Niniejszy plan zawiera priorytety podejmowanych działań, które będą realizowane w roku szkolnym 

2018 – 2023. Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi 

pomysłami oraz przedsięwzięciami. Równocześnie konsekwentnie wykonywane będą już 

zaproponowane działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ujęte w Programie 

Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, Programie i Planie Szkoły Promującej Zdrowie, 

Koncepcji Pracy Szkoły, Planie Pracy Szkoły oraz Planie Nadzoru Pedagogicznego.  

 


