PROGRAM „RAZEM BEZPIECZNIEJ"
realizowany w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej
rok szkolny 2015/2016

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju dzieci
młodzieży w wieku szkolnym. Dlatego zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku
należy do priorytetowych zadań szkoły. Konieczne jest też zapewnienie stałej współpracy
nauczycieli, rodziców i specjalistów, aby poprawić poziom bezpieczeństwa w naszej
społeczności szkolnej i środowiskowej.
Nadrzędnym celem szkolnego programu „Razem bezpieczniej” jest edukacja uczniów
i ich rodzin w zakresie zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.
Program, realizowany będzie w oparciu o diagnozę zagrożeń i oczekiwań społecznych.
1. CELE PROGRAMU
1. Wzrost realnego bezpieczeństwa w szkole i w najbliższym otoczeniu.
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków.
3. Zapobieganie aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie współpracy z
organizacjami lub instytucjami działającymi na terenie gminy oraz społecznością lokalną.
2. Problemy
•
•
•

Niewłaściwe relacje pomiędzy rówieśnikami.
Ryzyko ułatwionego dostępu do substancji psychoaktywnych.
Brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań
patologicznych.

3. Zadania
•
•
•
•
•
•
•

Rzetelna analiza i identyfikacja problemów.
Zbudowanie mechanizmów współpracy na poziomie: szkoła– rodzice – uczniowie organizacje lub instytucji działające na terenie gminy w zakresie bezpieczeństwa.
Konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są one
tolerowane.
Kształtowanie postaw asertywnych w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych.
Systematyczne monitorowanie pod względem bezpieczeństwa dzieci w drodze
do i ze szkoły.
Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszej pomocy.
Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych
wzorców zachowań.

4. Sposoby wsparcia realizacji zadań
• Tworzenie zespołów szkolnych
- dokonujących wspólnych diagnoz wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły
oraz analizy zebranych danych: Agata Wojtaszczyk, Agnieszka Krótki, Tomasz
Borowiecki, Szczepan Biernatek
- wypracowujących propozycje działań w zakresie bezpieczeństwa:
Beata Nowak, Katarzyna Filip, Karolina Krawczyk, Renata Kleszcz
- dokonujących ewaluacji: Zespół ds. profilaktyki
•
•
•

•

Współpraca z organizacjami społecznymi w celu propagowania spędzania czasu
w sposób wolny od patologii.
Promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa szkolnego,
np. organizowanie konkursów, prelekcji, akcji informacyjnych.
Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego i społecznego (opartych na
wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów
bez przemocy itp.).
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz wzmacniania relacji i więzi
rodzinnych.

5. Koordynatorzy projektu – p. Beata Nowak , p. Katarzyna Filip, nauczyciele
6. Adresaci projektu: uczniowie klas I – VI, rodzice.
7. Termin realizacji: wrzesień 2015r - maj 2016 r.
8. Formy realizacji programu:
• ankieta wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły
• konkursy wśród uczniów:
- w klasach I-III na wykonanie plakatów ph. „Bezpieczne ferie”,
- w klasach IV – VI wykonanie komiksu „Bezpieczne ferie”,
• „BRACTWO ŻYCZLIWYCH” – wybór, co miesiąc, spośród każdego zespołu
klasowego 3 laureatów, cieszących się szacunkiem i będących wzorcem godnym do
naśladowania,
• klasowe kodeksy propagujące pozytywne zachowania
• I górski rajd rodzinny pod hasłem „DUŻO WRAŻEŃ, DUŻO MOCY, BAW SIĘ Z
NAMI BEZ PRZEMOCY”
zajęcia edukacyjne uwzględniające promowanie odpowiednich wzorców życia
rodzinnego i społecznego:
- prowadzone przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach I – VI,
- „Wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V i VI,

• wykonanie przez uczniów klasy IV - VI gazetki informacyjnej „Razem przeciwko
agresji - żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi”
• prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów „ZAGROŻENIA UŻYWKAMI”
• spotkanie z ratownikami "ZAKONU MALTAŃSKIEGO" – warsztaty z pierwszej
pomocy dla uczniów,
• rozdanie ulotek informacyjnych: „DOPAL DOPALACZOM”, „GDZIE SZUKAĆ
WSPARCIACH W PRZYPADKU BYCIA OFIARĄ PRZEMOCY”,
• „BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY” – spotkanie uczniów klas pierwszych z
pracownikiem Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu
• Pogadanki i inscenizowane scenki we wszystkich klasach „WYSTRZEGAJ SIĘ
OBCYCH”,
• Realizacja kampanii profilaktycznej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
• wspieranie działań służących budowaniu i wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez
organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych: „Ekofestyn”, „Dzień Babci
i Dziadka”, „I górski rajd rodzinny”, „VI rodzinny rajd rowerowy”
• filmy edukacyjne
• zachęcanie dzieci do udziału w różnych formach aktywności rozwijających
uzdolnienia i zainteresowania uczniów przy współpracy z :GCK, Pracownia Orange,
Parafiami, OSP, LKS,
• współpraca pedagoga szkolnego z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,
Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej
• Zapoznawanie na bieżąco wszystkich uczniów z regulaminami pracowni,
Regulaminem Szkoły, różnymi procedurami zachowań w sytuacji różnych
niebezpieczeństw tj. pożar i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych
sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się
na wycieczkach, w sytuacjach urazów ciała, wypadków
• Sumiennie pełnione dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych podczas przerw
międzylekcyjnych
9.Podsumowanie programu:
Pod koniec roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za
pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, uczniowie oraz pracownicy naszej

szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy porównawczej w kontekście diagnozy
wstępnej, skuteczności podjętych działań oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych
zmian. Za działania związane z ewaluacją odpowiedzialny jest Szkolny Zespół ds.
Profilaktyki.
Opracowały: p. Beata Nowak , p. Katarzyna Filip

