Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Integral Security Policy

pieczątka szkoły

Sprawozdanie
rok szkolny 2017/2018

„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Gimnazjum nr 36 i XXX Liceum Ogólnokształcące

Zgodnie z założeniami Zintegrowanego Planu Bezpieczeństwa w roku szkolnym
2017/2018 współpracowaliśmy na bieżąco z partnerami:
•

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 -

psycholog Magdalena Smutek,

Renata rosa Chłobowską

•

•

Radą Dzielnicy XIV – p. Zbigniewem Ulmańcem,

•

Strażą Miejską – p. Katarzyną Sroką,

•

Komisariatem Policji nr VIII – p. Anną Lenard oraz p. Radosławem Zębalą
Szkołą Podstawową nr 52 w Krakowie – pedagogiem

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z ustalonymi priorytetami:
1. Ustaliliśmy harmonogram dyżurów nauczycieli ZSO nr 14 i SP 52 podczas przerw ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych przez uczniów (w badaniach
ankietowych), jako niebezpieczne.
2. Wszyscy pracownicy szkoły starali się reagować na oznaki przemocy wśród uczniów
i podejmować działania według ustalonych procedur. Dopracowaliśmy procedury
postępowania w sytuacjach zagrożeń.
3. Systematycznie kontrolowaliśmy frekwencje wśród uczniów i reagowaliśmy zgodnie z
procedurami w sytuacjach wagarów i nierealizowania obowiązku szkolnego.
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4. W roku szkolnym 2017/ 2018 skupiono się na rozbudowie i modernizacji monitoringu.
Rozbudowano sieć kamer oraz usprawniono pamięć dysków.
Dotychczas wykonano:
•

w dziedzinie informacji i rozpropagowania projektu w środowisku lokalnym:
kontynuowano współpracę z Radą Dzielnicy XIV, informowano rodziców o
podejmowanych działaniach wynikających z ZPD podczas zebrań, przez stronę
internetową szkół i poprzez umieszczanie ogłoszeń w dzienniku elektronicznym.
Podejmowaliśmy liczne działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa w
gimnazjum i liceum:
1. Na bieżąco współpracowano z partnerami projektu, a kolejne spotkanie z nimi na
terenie szkoły zaplanowano w I okresie roku szkolnego 2018/2019.
2. Poprawiono bezpieczeństwo w budynku szkolnym i wokół niego w związku z
przeprowadzonymi remontami:
− Zmodernizowano monitoring szkolny,
− szkołę

wyposażono

w

kolejne

tablice

interaktywne

projektory

multimedialnych,
− wymalowano i odświeżono sale lekcyjne,
− zmodernizowano tor przeszkód dla niepełnosprawnych.
− wymieniono nawierzchnię przed budynkiem szkoły, parking szkolny, boisko
szkolne,
− wymieniono krzesła i stoły w niektórych salach.
3. W październiku na terenie szkoły spotkali się partnerzy zespołu ds. Zintegrowanej
Polityki

Bezpieczeństwa.

Podczas

spotkania

omówiono

wyniki

badań

przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów i nauczycieli dot. bezpieczeństwa w
szkole i zaplanowano wspólne z koordynatorem XXX LO działania na kolejny rok
szkolny.
4. W styczniu zrealizowaliśmy w gimnazjum we współpracy z psychologami Miejskiego
Centrum Profilaktyki Uzależnień warsztaty psychologiczne w ramach programu
„Pierwszy rok – pierwszy krok” w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych dla każdej
klasy pierwszej gimnazjum. Wychowawcy korzystali z konsultacji z psychologami
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MCPU. Rodzice uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum 25 stycznia wzięli
udział spotkaniu z psychologiem MCPU dot. problemów emocjonalnych nastolatków.
Nie zrealizowano warsztatów „Efekt motyla” w klasach trzecich gimnazjum z
powodów nie zależnych od nas.

5. Wychowawcy klas pierwszych gimnazjum i liceum przygotowali wraz z uczniami
zajęcia integracyjne, mające na celu wzmocnienie pozytywnych relacji rówieśniczych.
6. Badanie w klasach gimnazjalnych na temat realnych zagrożeń z jakimi się mogą
zetknąć uczniowie w Internecie. Przebadanych zostało 67 uczniów z trzech klas 1, 2 i
3 gimnazjum. Tylko dwoje z przebadanych uczniów nie ma komputera w domu, ale
już 100% badanych posiada telefon komórkowy (smartfon). Codziennie z Internetu
korzysta 72,3% badanych dziewcząt i 68,9% badanych chłopców. 64,2% uczniów
korzysta z Internetu powyżej 3 godzin dziennie.

Taki czas korzystania może

wskazywać na występowanie problemu uzależnienia od Internetu w tym od gier
komputerowych. Świadczą o tym takie wypowiedzi, jak:
•

pogorszyły mi się oceny w szkole,

•

zaniedbuję obowiązki w domu,

•

nie słucham rodziców,

•

komunikuje mi się z rodzicami trudniej,

•

potrafię spędzać przy komputerze/telefonie całe dnie,

•

pije przez to energetyki i się świetnie zabawiam.
Tylko 5,26% rodziców badanych uczniów zainteresowanych jest tym, co robią ich dzieci

w Internecie. Uczniowie wskazują na to, że zbyt rzadko prowadzone są w szkołach zajęcia na
temat zagrożeń internetowych (49% badanych). Najczęściej prowadzą takie zajęcia
wychowawcy i pedagog. 44,5% badanych doświadczyło przemocy w sieci. Najczęściej były
to:
•

wyzywanie podczas rozmów na czacie,

•

wyzywanie podczas wspólnej gry online,

•

nieprzyjemne komentarze na portalu społecznościowym,

•

rozsyłanie/ukrywanie prywatnych wiadomości,

•

otrzymywanie zdjęc pornograficznych,

•

rozsyłanie kompromitujących materiałów,

•

próba zmiany hasła.
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W przypadku doświadczenia agresji/cyberprzemocy uczniowie w pierwszej kolejności
zwrócili by się o pomoc do rodziców (57,1%) badanych a potem do koleżanki/kolegi (45,9%).
Podobna liczba ok. 20% badanych zwróciła by się z prośbą o pomoc do nauczyciela, do
policji i rodzeństwa. Niepokojący jest fakt, że 21.8% uczniów nie zwróciło by się o pomoc do
nikogo, w tym w większości to chłopcy (65,5% badanych).
7. Na bieżąco współpracowaliśmy z przedstawicielami ds. nieletnich Komisariatu nr
VIII, os. Zgody 10 w Krakowie.
W marcu i maju odbyły się zajęcia profilaktyczne z p. Radosławem Zębalą z Komisariatu
Policji nr VIII w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich liceum.
Zajęcia dotyczyły odpowiedzialności karnej i prawnej nieletnich.
Rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum w listopadzie wzięli udział w spotkaniu z
przedstawicielką Komendy Miejskiej Policji p. Joanną Satorą. Spotkanie dotyczyło
bezpieczeństwa w sieci.
Utrzymujemy z policją stałą, bieżą i skuteczną współpracę w zakresie profilaktyki
zagrożeń demoralizacją. Koordynatorami współpracy są pedagog szkolny oraz specjalista ds.
nieletnich właściwej jednostki policji. Ponadto w ramach współpracy dyrektor szkoły
współdziała z dzielnicowym, w rejonie, którego znajduje się szkoła.
Na podstawie współpracy opracowujemy strategie działań wychowawczych i
zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
Policjanci proszeni są także o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa wokół szkoły.
Niejednokrotnie policjanci Komisariatu VIII patrolują teren szkoły jak i okolice, by zapewnić
dzieciom i młodzieży bezpieczną drogę do i ze szkoły.
Powyższą współpracę oceniamy na zadawalającym poziomie, czego dowodem są
pozytywne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów
naszej szkoły.
8. Na bieżąco współpracowaliśmy przez cały rok szkolny 2017/2018 z kuratorami Sądu
Rodzinnego oraz asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi MOPS-u oraz
placówkami interwencyjnymi i opiekuńczo - wychowawczymi w celu zapobiegania
demoralizacji naszych uczniów i poprawy ich sytuacji rodzinnej. Wielokrotnie
opiniowaliśmy w sprawie uczniów do Sądu Rodzinnego lub innych instytucji
współpracujących ze szkołą (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu
Socjalizującego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
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9. W marcu odbyły się zajęcia profilaktyczne w klasach drugich i trzecich gimnazjum z
p. Katarzyną Sroką ze Straży Miejskiej. W klasach drugich zajęcia dotyczyły
cyberprzemocy, a w klasach trzecich były zwiane z zaproszeniem uczniów do
konkursu „Prawo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo”. Uczniowie klasy 3a zdobyli
czwarte miejsce w półfinale konkursu.
10. W klasach drugich gimnazjum oraz pierwszych i trzecich liceum na przełomie
października i listopada odbyły się warsztaty dot. mnemotechnik przeprowadzone
przez psychologa Fundacji Promień Nadziei.
Pod koniec marca i w maju, w klasach pierwszych gimnazjum oraz klasach
pierwszych i drugich liceum odbyły się warsztaty kompetencji społecznych
zrealizowane przez trenerkę Fundacji Promień Nadziei. Uczniowie mieli możliwość
wzbogacić swoje kompetencje społeczne w zakresie: współpracy, przywództwa,
samooceny, asertywności.
Uczniowie gimnazjum i liceum (25 osób) systematycznie współpracowali z
Fundacją Promień Nadziei angażując się w pracę charytatywną na rzecz
Podopiecznych fundacji.
11. Pedagodzy systematycznie dyżurowali na terenie szkoły z psychologiem Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej p. Magdaleną Smutek oraz z psychologiem Renatą
Rosa Chłobowską. Z konsultacji korzystali uczniowie, rodzice i nauczyciele
gimnazjum i liceum.
W październiku przy współpracy z psychologiem poradni zorganizowano
warsztaty integracyjne w klasach pierwszych gimnazjum.
12. Wychowawcy i nauczycieli realizowali podczas godzin wychowawczych zajęcia
edukacyjnych o charakterze profilaktycznym z uwzględnieniem uzależnień od
narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, gier komputerowych i Internetu,
tytoniu i alkoholu.
13. Ponadto pedagodzy liceum i gimnazjum uczestniczyły w szkoleniach i konferencjach
dotyczących między innymi: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia

z

zakresu Psychiatrii dzieci i młodzieży, konferencjach dotyczących tematyki
profilaktyki (cały rok szkolny ).
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14. W maju odbyły się również warsztaty profilaktyczne „Edukacja w zakresie HIV/AIDS
w klasach 3a i 3b gimnazjum. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu
finansowanego ze środków UE i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznym. Warsztaty poprowadziła edukator p. Katarzyna Gregier.
15. Zespół wychowawców gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2017/2018 spotkał się
pięciolrotnie. Podczas zespołu wychowawców omawiane są bieżące sprawy dotyczące
działań wychowawczych i profilaktycznych oraz konkretnych uczniów sprawiających
problemy wychowawcze. Za najważniejsze zadania do realizacji w roku szkolnym
2016/2017 uczący w gimnazjum i liceum uznali:
•

zapoznanie uczniów ze Statutem Gimnazjum nr 36 oraz Statutem XXX LO zwłaszcza w
odniesieniu do praw i obowiązków uczniów oraz kryteriów oceniania zachowania,

•

promowanie zasad zdrowego żywienia i prawidłowego odżywiania zgodnie z założeniami
„Szkoły promującej zdrowie”,

•

systematyczną kontrolę frekwencji, współpracę z rodzicami w celu poprawy frekwencji,
ocenianie zachowania uczniów z uwzględnieniem informacji o nieusprawiedliwionych
nieobecnościach i spóźnieniach zgodnie z kryteriami, w przypadku dużej liczby
nieobecności współpraca z pedagogiem,

•

podejmowanie działań zgodnie z wypracowanymi procedurami, wdrożenie "Procedury
reagowania w przypadku cyberprzemocy",

•

systematyczne miesięczne ocenianie zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów na
poszczególne oceny, odnotowywanie oceny miesięcznej zachowania w dzienniku,

•

przestrzeganie

zapisów

Statutu

Gimnazjum

nr

36

oraz Statutem XXX

LO

wykorzystywanie środków wychowawczych przewidzianych w Statucie z zachowaniem
kolejności (stopniowanie kar) w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom
uczniów,
•

konsekwentne reagowanie na używanie telefonów komórkowych (innych urządzeń
elektronicznych) przez uczniów na lekcjach, podejmowanie działań przewidzianych
zapisami w Statucie,

•

organizowanie systematycznych spotkań zespołów wychowawców z udziałem psychologa
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

•

reagowanie na przemoc wobec dzieci zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,

•

szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży, współpraca z Fundacją Promień Nadziei.
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16. W drugim semestrze drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 36 zajęła III miejsce w VI
Otwartych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Młodzi ratownicy podczas testu i
działań na miejscu pozorowanych wypadków wykazali się szeroką wiedzą teoretyczną
i praktyczną.
17. W czerwcu 2018 roku nasze Liceum Ogólnokształcące gościło Sergieja Samoylowa z
Ukrainy, który jest koordynatorem międzynarodowego programu "Szkoły dla
Pokoju", organizacji ściśle współpracującej dla i z Organizacją Narodów
Zjednoczonych. Sergiej jest oficerem rezerwy armii ukraińskiej i pełnił służbę
pokojową w Afryce i w Iraku. W drodze do Brukseli zatrzymał się Krakowie, by
odwiedzić XXX LO oraz spotkać się z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Honorowym gościem uroczystości był Tadeusz
Dytko - pisarz, dziennikarz, publicysta wojskowy.

18. 6 kwietnia 2018 r. na terenie koszar przy ul. Wrocławskiej 82 miały miejsce obchody
święta 16 batalionu powietrznodesantowego, na które zaproszona była również
społeczność naszej Szkoły. Apel zorganizowany na tę okoliczność był m.in. okazją do
uhonorowania zasłużonych żołnierzy oraz pracowników RON. Za nienaganną służbę i
pracę w 16 bpd wręczono nagrody oraz wyróżnienia w postaci Odznaki Pamiątkowej
16 batalionu powietrznodesantowego, a także pożegnano żołnierzy wyjeżdzających na
Ukrainę w ramach VIII Zmiany Polskiej Grupy Zadaniowej. Najwięcej emocji,
zwłaszcza wśród najmłodszych gości uroczystości, wzbudził dynamiczny pokaz
wyszkolenia żołnierzy16 bpd, który odbył się przy akompaniamencie Orkiestry
Wojskowej z Krakowa. Po części oficjalnej rozpoczął się Dzień Otwartych Koszar, w
którym to sympatycy wojska mogli przekroczyć mury jednostki i skorzystać z atrakcji
przygotowanych przez spadochroniarzy specjalnie na tę okazję. Licznie zgromadzeni
goście mogli obejrzeć z bliska uzbrojenie, sprzęt i pojazdy wojskowe, czy spróbować
słynnej grochówki. Wiele emocji budziło także strzelanie do tarczy, sprawdzenie
własnych umiejętności w parku linowym oraz pokonywanie Toru Spadochroniarza. .
Dodatkowo

w

organizacji

Komendy Wojewódzkiej

imprezy

Policji w

16

bpd

mógł

liczyć

Krakowie oraz Żandarmerii

na

wsparcie

Wojskowej

w

Krakowie.

19. Współpraca z Wojskiem Polskim. Dzień Otwarty z udziałem Wojska Polskiego. Od
kilku lat nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 współpracuje z Wojskiem
Polskim oraz służbami mundurowymi. W związku z tym 29 maja 2018 roku odbył się
już po raz piąty Dzień Otwarty Szkoły z udziałem Służb Mundurowych pod hasłem

7

„Polacy w misjach pokojowych ONZ”. Jest to Święto Szkoły łączące również
obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Wśród
przybyłych Gości byli między innymi: Tadeusz Dytko – dziennikarz prasy wojskowej,
uczestnik Misji Pokojowych ONZ m.in. na Wzgórzach Golan, Dyrektor Military
Festival, płk Marek Stasiak – wiceprezes Zarządu Głównego LOK, major Dominik
Kaczmarek z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im.
gen. broni Władysława Andersa w imieniu generała dywizji dr Cezarego
Podlasińskiego, kapitan Paweł Lipniacki z WKU Kraków,Marian Ożóg – wiceprezes
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przedstawiciele:6 Brygady
Powietrznodesantowej, 16 Batalionu Powietrznodesantowego, XXXII Patrolu
Rozminowania, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
20. Ponadto ZSO XIV, Zarząd Miejski LOK oraz Dzielnica nr XIV są organizatorami
zajęć sportowych ZIMA NA STRZELNICY dla dzieci i młodzieży miasta Krakowa.
Każdego roku dzieci i młodzież chętnie korzystają z tej formy aktywności.
21. Zawody strzeleckie. Korzystając ze szkolnej strzelnicy sportowej nasi uczniowie pod
opieką instruktorów strzelectwa ćwiczą i doskonalą się w dziedzinie sportowej –
strzelectwie. Efektem niniejszej pracy są wysokie wyniki jakie osiągają nasi
uczniowie w licznych konkursach strzeleckich na poziomie powiatowym i
wojewódzkim. Między innymi w maju 2017 roku odbyły się w naszej szkole zawody
strzeleckie. Ponadto w listopadzie uczniowie gimnazjum uczestniczyli w IX Turnieju
Strzeleckim o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki z okazji Dnia
Niepodległości. W rywalizacji zespołowej zajęli I miejsce, a w rywalizacji
indywidualnej nasz uczeń zdobył II miejsce.
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