Sprawozdanie z pracy zespołu do spraw bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
W I semestrze roku szkolnego podejmowane były następujące działania
dotyczące polepszenia stanu bezpieczeństwa uczniów:
1. Przed rozpoczęciem nauki sprawdzany jest stan bezpieczeństwa w budynku
szkolnym oraz na placu zabaw, a także usuwanie ewentualnych zagrożeń.
2. 11 września odbyła się próbna ewakuacja z budynku szkolnego. Uczniowie
poznali sposób prawidłowej ewakuacji w przypadku zagrożenia życia w
budynku szkolnym.
3. 15 września uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantami mł. asp.
Kingą Czerwińską i dzielnicowym Adamem Włodarczykiem. Podczas zajęć
dowiedzieli się jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Dzięki radom Spongeboba
poznali zasady prawidłowego poruszania się po drogach. Wraz z policjantami
omówili, z jakich elementów składa się prawidłowe wyposażenie roweru.
Otrzymali także elementy odblaskowe, które mają poprawić bezpieczeństwo
po zmroku. Prowadzący ogłosili dla dzieci konkurs plastyczny „Bezpieczna
droga do szkoły”.
4. We wrześniu przeprowadzono ankietę skierowaną do rodziców i uczniów
naszej szkoły, której celem było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
dzieciom w szkole i w drodze do szkoły oraz wyeliminowanie ewentualnych
zagrożeń.
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety dzieci chętnie chodzą do szkoły, a w
drodze do i ze szkoły są bezpieczne, ponieważ wiele z nich dociera do szkoły
samochodem lub pod opieką osoby dorosłej. Rodzice uważają, że dzieci w szkole
są bezpieczne i że szkoła zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Jednakże, według
rodziców, w szkole istnieją miejsca zagrażające bezpieczeństwu ich dzieciom. Na
podstawie w/w ankiety został sporządzony raport dotyczący stanu
bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły.
5. We wrześniu została przygotowana gazetka tematyczna dotycząca
„Bezpieczeństwa w drodze do szkoły”.
6. 9 października odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VI,
dotyczące cyberprzemocy, przestępczości w sieci internetowej, które
poprowadził Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej w Legionowie.
7. 19 listopada odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas
IV-VI. Dzięki uprzejmości Legionowskiego WOPR oraz ratowników
medycznych dzieci mogły nauczyć się zasad zachowania w trudnych
sytuacjach zagrożenia życia.
8. W listopadzie zespół do spraw bezpieczeństwa w szkole dokonał ewaluacji
dotyczącej „Działań szkoły na rzecz bezpieczeństwa”. Na podstawie
obserwacji, wywiadów z panią kierownik administracyjną oraz nauczycieli i
innych pracowników szkoły, a także analiz dokumentacji szkolnej (statutu,

regulaminów itp.) został stworzony raport, z którego wynika, że szkoła
zapewnia bezpieczeństwo uczniom.
9. 12 stycznia odbyło się spotkanie z panią sierż. sztab. Kingą Czerwińską –
pracownikiem Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie na temat
„Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie w czasie ferii zimowych”.
10.W styczniu została przygotowana gazetka tematyczna „Bezpieczne ferie
zimowe”.
11.W ciągu całego semestru nauczyciele i wychowawcy na zajęciach
edukacyjnych bądź wychowawczych realizowali program nauczania i
wychowania dotyczący bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią oraz w
różnych sytuacjach życiowych.
12.Ponadto przez cały semestr klasy pierwsze realizowały program edukacyjny
dla pierwszoklasistów „Klub Bezpiecznego Puchatka”: bezpieczeństwo w
szkole, w drodze do szkoły i w domu”.
13.W ciągu całego semestru nauczyciele realizowali program profilaktyczny
„Potrafię bezpiecznie pływać”. Raz w tygodniu,
przed zajęciami na
pływalni wygłaszali pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z basenu.
14.Przed każdym wyjściem z budynku szkolnego np. na spacer lub wyjazdem
na wycieczkę, odbywały się pogadanki na temat bezpiecznego i właściwego
zachowania w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji.
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