Sprawozdanie z działań dotyczących bezpieczeństwa w szkole
w II semestrze roku szkolnego 2014/15.
Integrując działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) oraz
współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa policją, ratownictwem medycznym,
Strażą i innymi instytucjami dbamy o bezpieczeństwo w szkole. Wdrażamy działania w zakresie
bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów wychowawczego i profilaktycznego,
dzięki którym uczniowie czują się w szkole bezpieczniej.
W II semestrze b. r. szkolnego podejmowaliśmy wiele działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa uczniów w szkole, m.in.:
 rozmowy dyrektora, zastępcy dyrektora oraz psychologa i pedagoga, a także wychowawców
z uczniami oraz rodzicami uczniów na tematy zagrażające bezpieczeństwu, przykłady
bezpiecznych zachowań – pogadanki na zebraniach z rodzicami, na zajęciach
wychowawczych, a także indywidualnie z uczniami, przypomnienie regulaminów szkolnych
dotyczących bezpieczeństwa,
 pogadanki w klasach dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 rzetelnie pełnione dyżury przez nauczycieli w każdym miejscu w szkole oraz przed
budynkiem szkoły w okresie wiosennym,
 przeprowadzenie szkolenia przez ratowników medycznych, dotyczącego pierwszej pomocy
przedmedycznej, dla wszystkich pracowników szkoły,
 warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas czwartych na temat: „Uwięzieni w sieci.
Uzależnienie od Facebooka” (kwiecień),
 w Dniu Dziecka pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z klas „0” - III, który
przygotowali uczniowie wolontariusze z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym . Dzieci
nie tylko obserwowały, ale również ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy,
 zaangażowanie rodziców do aktywnego czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w Dniu
Dziecka oraz na wycieczkach klasowych,
 w związku z remontem w szkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pani
dyrektor zmieniła organizację prowadzenia zajęć, a mianowicie: uczniowie mają zajęcia w
jednej sali lekcyjnej, w czasie przerw nauczyciele nadzorują przebywanie w nich uczniów,
w przypadku odpowiedniej pogody podczas przerw uczniowie mogą wychodzić przed
szkołę na kostkę tylko pod opieką nauczyciela, uczniowie mający zajęcia na górnym
korytarzu przemieszczają się schodami głównymi, nie korzystają ze schodów w łączniku,
dzieci korzystają z toalet przy sali gimnastycznej, zostały także zmienione dyżury
nauczycieli w celach bezpieczeństwa uczniów,
 wykonano i wyeksponowano na korytarzu szkolnym gazetki tematyczne: „Hałas, nasz
wróg” oraz „Bezpieczne wakacje”,
 odbyła się pogadanka na temat „Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo zabaw nad wodą i w
wodzie”, którą przeprowadził ratownik WOPR-u z Legionowa pan Janusz Trzopek, podawał
przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań dotyczących bezpieczeństwa podczas
kąpieli wodnych i słonecznych; zasady zachowania w wodzie przekazane przez
instruktorów pływania na basenie,
 w drugim semestrze odbyło się dużo wycieczek szkolnych i wyjazdów na „zielone szkoły”.
Nauczyciele przed każdym wyjazdem przypominali uczniom regulamin zachowania się
podczas wycieczek, a szczególnie w czasie dalszych podróży autokarowych.
Oprócz w/w działań w ramach zajęć lekcyjnych, na godzinach wychowawczych, nauczyciele
podejmowali następujące tematy:


odbyło się wiele pogadanek, szczególnie dla dzieci z klas młodszych, na temat właściwego
zachowania się na szkolnym placu zabaw,



higiena ciała, przyczyny i skutki nałogów,



rower, przystanek autobusowy, przechodzenie przez jezdnię - jestem świadomym
uczestnikiem ruchu drogowego,



bezpieczne zachowanie na terenie szkoły i klasy – klasowy kodeks postępowania,



zasady zachowania w miejscach publicznych – na wycieczkach, uroczystościach gminnych i
szkolnych, na przystankach autobusowych i w autobusach, autokarach,



bezpieczne dziecko w domu, w szkole i na drodze, bezpieczna podróż, propagowanie
właściwego wypoczynku,



mój wizerunek w sieci, czyli o bezpieczeństwie w Internecie,



potrafię udzielić pierwszej pomocy – film edukacyjny,



bezpiecznie odpoczywam nad wodą – wycieczka rowerowa do bazy
windsurfingu),



bezpieczeństwo w górach i nad wodą podczas wolnych dni i wakacji,



dodatkowo czwartoklasiści zdawali egzamin pisemny i praktyczny na kartę rowerową i
odpowiadali ze znajomości znaków drogowych na lekcjach Techniki. Poznawali zasady
ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy.

L-Surf (lekcja

Pomimo wielu działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów, w bieżącym roku szkolnym w naszej
szkole zdarzyły się trzy, na szczęście niegroźne wypadki. Do zdarzeń tych najczęściej dochodziło
w czasie zajęć ruchowych, na lekcji wychowania fizycznego lub pozalekcyjnych.
Osoby poszkodowane, które uległy wypadkom w szkole:


Konrad Stefaniak z kl. VIb na lekcji wychowania fizycznego doznał urazu skrętnego stawu
skokowego,



Jakub Wróbel z kl. IIb w świetlicy szkolnej doznał rozcięcia łuku brwiowego, ponieważ
uderzył w krawędź stołu



Klaudia Poździk w Dniu Dziecka 1 czerwca skręciła nogę w kostce skacząc z dmuchanej
zjeżdżalni.

Wnioski do pracy na następny rok:


Działania podejmowane przez wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów w
zakresie troski o bezpieczeństwo uczniów, wpływają na eliminowanie zagrożeń i
wzmacniają pożądane postawy uczniów.



Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa w szkole.

 Wszystkie działania, które przyniosły oczekiwane efekty, winny być kontynuowane w
następnym roku szkolnym.

 We współpracy z zespołami do spraw programów profilaktycznego i wychowawczego
monitorować stan bezpieczeństwa szkoły i natychmiast reagować na ewentualne sygnały o
pojawiających się zagrożeniach i lękach uczniów czy też pracowników szkoły.
 Przeprowadzić jak co roku próbną ewakuację z budynku szkolnego.
 Prowadzić ćwiczenia z uczniami mające na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie
ze stresem, napadami złości, agresją itp.
 Organizować spotkania z przedstawicielami Policji, Straży dotyczące zagrożeń,
 Aktywizować uczniów do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz do
wyrabiania nawyku reagowania na wszelkie przejawy zła i przemocy.
 Włączyć do współpracy rodziców w sprawach dotyczących bezpieczeństwa naszej
placówki.
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