Wnioski z ewaluacji
dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz w drodze do i ze szkoły,
przeprowadzonej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
Wnioski skierowane do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły:
1. W dalszym ciągu rzetelnie pełnić dyżury, z wyznaczeniem nauczycielom miejsc na
korytarzach, w łącznikach, przy łazienkach, szatni oraz przed szkołą w dni słoneczne.
2. Pani woźna stale nadzoruje porządek w szatni oraz czuwa nad bezpieczeństwem przy
drzwiach wyjściowych, a także prowadzi rejestr wchodzących i wychodzących z budynku.
3. Wychowawcy świetlicy bezwzględnie wymagają dokumentu tożsamości przy odbiorze
dzieci.
4. Rozważyć możliwość zamykania szkoły oraz założyć domofon przy drzwiach wejściowych
do budynku.
5. Szkoła zapewnia dowóz dzieciom z Zegrza i z Józefowa oraz opiekę osoby dorosłej podczas
dojazdu – kontynuacja.
6. Zwiększyć czujność nauczycieli na dyżurach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby
biegające oraz często przypominać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie przerw
międzylekcyjnych.
7. Przypominać regulaminy pracowni i zasady BHP.
8. Zorganizować szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły na temat udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia.
9. Doposażyć pokój nauczycielski, pracownie oraz pomieszczenie trenerów w apteczki
wyposażone w środki do udzielania pierwszej pomocy.
10.Kontynuować prelekcje prowadzone przez Policję lub Straż Gminną, dotyczące zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Wnioski skierowane do Rady Rodziców:
1. Zwrócić uwagę na samochody parkujące przed szkołą, szczególnie w godzinach rannych
oraz egzekwowanie właściwego zachowania się kierowców.
2. Obowiązek noszenia przez dzieci obuwia na zmianę na nieśliskiej białej podeszwie.
3. Uświadomienie rodzicom, że po zajęciach lekcyjnych, opieka nad dziećmi klas IV – VI leży
w gestii rodziców oraz, że w szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, z której
uczniowie mogą skorzystać, jest także bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci po lekcjach
bez opieki.
4. Wdrożyć rodziców do organizacji zajęć pozalekcyjnych, zapewniając w ten sposób
dodatkową opiekę dzieciom, które nie korzystają ze świetlicy szkolnej.
5. Rozważyć możliwość zainstalowania maszyny sprzedającej ochraniacze na obuwie.
6. Z inicjatywy rodziców wystąpić do organów prowadzących z prośbą o zamontowanie
sygnalizacji świetlnej przy stacji kolejowej lub zaznaczenie przejścia dla pieszych.
Wnioski skierowane do Samorządu Szkolnego:
1. Ustalić dyżury starszych uczniów podczas przerw.
2. Wynagradzać pochwałami uczniów opiekujących się młodszymi dziećmi.
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