Sprawozdanie z działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów
w Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
w I semestrze roku szkolnego 2016/17.
W I semestrze były podejmowane następujące działania, mające na celu zapewnienie i zwiększenie
bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią:
1. We wrześniu odbył się dzień bezpieczeństwa.
W tym dniu strażnicy z warszawskiej Straży Miejskiej m.st. Warszawy przygotowali dla uczniów
miasteczko ruchu drogowego oraz przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. O bezpieczeństwie w czasie drogi do szkoły przypomniała najmłodszym pani
policjantka z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
2. Również we wrześniu została przygotowana gazetka tematyczna dotycząca „Bezpieczeństwa
dzieci w drodze do szkoły”, natomiast w styczniu „Bezpiecznie na śniegu i lodzie”.
3. W listopadzie odbyła się pogadanka dla dzieci na temat zapobiegania przeziębieniom i dbania o
zdrowie oraz właściwego odżywiania i znaczenia wody dla organizmu, którą poprowadziła pani
Roksana Kalinowska z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Legionowie.
4. W grudniu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników wyjazdów i wycieczek szkolnych,
został zmodyfikowany Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych.
5. Również w grudniu, w ramach pedagogizacji Rodziców, odbyło się szkolenie n.t. „Wczesne
wykrywanie i zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci”, które poprowadziła fizjoterapeutka Pani Dorota Matczak.
5. 18 stycznia odbyły się zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, które
przeprowadzili Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego z Warszawy.
6. 8 lutego odbędzie się pogadanka na temat „Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie nie tylko w
czasie ferii zimowych” , przeprowadzona przez zaprzyjaźnioną ze szkołą Policjantkę panią Kingę
Czerwińską z Policji Rzecznej w Warszawie.
Ponadto w ciągu całego semestru na zajęciach z wychowawcami i nauczycielami była poruszana i
realizowana tematyka związana z bezpieczeństwem np. :
 bezpiecznie w szkole i poza nią – ocenianie sytuacji szkolnych i pozaszkolnych pod
względem bezpieczeństwa,
 ocenianie sytuacji na drodze – zachowania pieszych oraz ustalanie zasad poruszania się po
chodniku, poboczu oraz na szlaku,
 poznawanie znaków drogowych i ich znaczenie,
 sprawdzanie znajomości zasad ostrożnego postępowania – numery alarmowe,
 gry i zabawy utrwalające nawyki zachowania się w sytuacji zagrożenia,
 gry i zabawy utrwalające zasady ruchu drogowego,
 pogadanki na temat uzależnienia od komputera i Internetu,
 bezpieczne ferie zimowe „Jak unikać niebezpieczeństw podczas zabaw zimowych i
uprawiania sportów zimowych?”,
 zagrożenia płynące z kontaktu z obcymi ludźmi.
Nauczyciele rzetelnie pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć
edukacyjnych, zapewniając dzieciom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Pani woźna na bieżąco prowadzi ewidencję osób wchodzących do szkoły.
Nauczyciele zachęcają uczniów do dbania o kondycję psychiczno-fizyczną organizując w szkole
dodatkowe zajęcia sportowe: judo, karate, tenis ziemny i stołowy, gimnastykę korekcyjnokompensacyjną, lekcje akrobatyki i tańca.
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.

Przed każdym wyjściem z budynku szkolnego np. na spacer lub przed wyjazdem na
wycieczkę, odbywały się pogadanki na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się w
miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji.

Wnioski:
1. Wiosną przeprowadzić próbną ewakuację z budynku szkolnego, ponieważ z powodu
remontu szkoły, nie odbyła się w okresie jesiennym.
2. W związku z wydarzeniami dotyczącymi przemocy w klasie czwartej, należy przeprowadzić
w klasach starszych pogadanki i warsztaty przeciwdziałające przemocy fizycznej i
psychicznej.
3. Organizując wyjazdy i wycieczki należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminu
Organizacji Wycieczek Szkolnych.
Opracowała
koordynator ds. bezpieczeństwa
Małgorzata Stromecka

