DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE
Szkoła to instytucja oświatowo - wychowawcza zajmująca się kształceniem i
wychowaniem dzieci. Podstawową funkcją wychowawczą szkoły jest wychowanie społeczne,
czyli kształtowanie kulturowe ucznia wedle norm etycznych, obowiązujących w danym
społeczeństwie. Opieka koncentruje się na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa i
zaspokojeniu jego potrzeb duchowych, psychicznych oraz fizycznych.
Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych
warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania niebezpieczeństwu oraz
wyrazem troski o rozwój i jakość edukacji i wychowania dzieci. Nauczyciel i rodzic są dla
dziecka pierwszymi autorytetami, dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w
przypadku problemów oraz wsparcia młodego człowieka w najważniejszych momentach.
W naszej szkole prowadzi się wiele działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa uczniom szkoły:


















W szkole powołano zespół do spraw bezpieczeństwa i stworzono plan działań z
zakresu bezpieczeństwa.
Systematycznie monitorowany jest stan bezpieczeństwa budynku szkoły i terenu
wokół niej.
Systematyczna współpraca z Inspektorem BHP i PPoż.
Coroczne przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły.
W szkole pełni dyżur pielęgniarka i jest gabinet pielęgniarki wyposażono w
niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy.
Sale szkolne wyposażone są w apteczki.
Zainstalowane są kamery w części budynku i na zewnątrz szkoły.
Nauczyciele oraz pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zorganizowane są dyżury nauczycielskie podczas przerw.
Uczniowie mają zapewnioną opiekę podczas uroczystości szkolnych, wycieczek,
zielonych szkół.
Prowadzona jest ewidencja osób wchodzących do szkoły.
Szkoła systematycznie współpracuje z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej,
Straży Gminnej, Sądem Rodzinnym, Ośrodkiem Zdrowia, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną.
Organizowane są gazetki ścienne i pogadanki w klasach na temat bezpieczeństwa
dziecka w domu, w szkole i na drodze. Prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące
uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz zdrowego stylu życia,
właściwego korzystania z mediów, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od
komputera, cyberprzemocy oraz aspektów prawnych cyberprzemocy.
Rodzice i uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologa szkolnego oraz pedagoga.
Zorganizowaliśmy szkolenia dla rodziców oraz spotkania z przedstawicielami policji i
terapeutami.




















Szkoła systematycznie współpracuje z psychologiem z Punktu Profilaktyki, Pomocy
Dziecku i Rodzinie z Centrum Medycznego w Nieporęcie w celu rozwiązywania
trudności wychowawczych.
Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami policji na temat:
- „Bezpiecznych wakacji”
- „Bezpieczych ferii zimowych”
- „Bezpieczeństwa na drodze”
- „Odpowiedzialności karnej nieletnich”
- „Cyberprzemocy”.
Co roku w szkole organizowany jest Dzień Bezpieczeństwa: spotkania z policją,
przypomnienie obowiązujących regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa.
We współpracy z policją organizujemy Miasteczko Ruchu Drogowego:
- ćwiczenia dla uczniów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- udział uczniów w egzaminie na Kartę Rowerową.
Organizujemy warsztaty dla uczniów na temat: „Rozwiązywania konfliktów,
przeciwdziałaniu agresji”, „Cyberprzemocy”, „Emocji i sposobu ich wyrażania”,
„Sposobów opanowania zachowań negatywnych, wpływających na samopoczucie
własne i innych osób”.
Opracowano i wdrożono procedury obowiązujące w szkole, które dotyczą
postępowania w sytuacjach kryzysowych, nieszczęśliwych wypadkach, postępowaniu
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, zasad ewakuacji, odbioru
uczniów ze szkoły oraz procedur na wypadek wystąpienia cyberprzemocy. Wszystkie
procedury są dostępne w bibliotece szkolnej.
Dostosowano regulamin wycieczek szkolnych do obowiązującego rozporządzenia.
Przeprowadziliśmy w szkole ewaluacje wewnętrzne na tematy:
- „Działania szkoły związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa dzieci w obszarze
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, w tym portali społecznościowych”.
- „Poczucie bezpieczeństwa i stopnień zadowolenia z atmosfery panującej w szkole”
W ankietach rodzice i uczniowie mają możliwość wyrazić swoje poglądy oraz zgłosić
propozycje różnych działań związanych ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa w
szkole.
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach
poruszających tematy bezpieczeństwa uczniów w szkole.
Na stronie internetowej szkoły istnieje zakładka nt. „Cyberprzestrzeni”, w której są
artykuły na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zagrożeń
cyberprzestrzeni, uzależnienia od komputera i internetu oraz informacje gdzie szukać
pomocy, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy.
W szatni powieszono anonimową skrzynkę na sygnały.

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole to ciężka, regularna praca całej szkolnej
społeczności – dyrekcji, nauczycieli, obsługi, ale także uczniów i ich rodziców. Jest to
temat priorytetowy, do którego podchodzimy z zaangażowaniem i merytorycznie,
korzystając skrupulatnie z obowiązujących przepisów, zaleceń oraz współpracując z
różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkoły.

