Zintegrowany Plan Działania
na rok szkolny 2018/2019
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
Gimnazjum nr 36, XXX Liceum Ogólnokształcące
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Lider Projektu Szkoła Promująca bezpieczeństwo w
roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 14. Pozyskujemy wciąż nowych partnerów do współpracy. W II półroczu planujemy na terenie
szkoły spotkanie zespołu partnerów.
Pełnomocnikami do spraw projektu pozostaje p. Marzena Pinkowicz . Do roku szkolnego 2018/2019, kiedy to nastąpi
wygaszenie Gimnazjum nr 36 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 nie zmienia swojej nazwy.
Na podstawie obserwacji analizy dokumentacji, badań ankietowych, rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami
szkoły określono następujące priorytety podejmowanych działań w roku szkolnym 2018/2019
– modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w szkole,
– ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli (ZSO nr 14) podczas przerw z uwzględnieniem miejsc wskazywanych

przez uczniów, jako niebezpieczne,
– wykorzystywanie w praktyce umiejętności zdobytych podczas Szkolenia nauczycieli, dzielenie się zdobytą wiedzą z

pozostałymi uczącymi,
– pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy,
– systematyczne kontrolowanie frekwencji,
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– wsparcie wychowawców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, poprzez systematyczne

spotkania zespołów wychowawców, udział w spotkaniach psychologa poradni,
– realizacja w ramach godzin wychowawczych lekcji o tematyce profilaktycznej dot. bezpieczeństwa w sieci,
– dbanie o przestrzeganie zapisów statutu zwłaszcza obszarze praw i obowiązków uczniów.

Obszar organizacyjny:
1. Przekazywanie informacji o programie odbiorcom. Na początku roku szkolnego i na bieżąco poprzez umieszczanie

informacji w ogłoszeniach dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkół.
Osoby odpowiedzialne:
p. Janusz Gąsiorek – strony internetowe szkół

Koordynatorzy ZPB, ogłoszenia w dzienniku elektronicznym na początku roku szkolnego i na bieżąco.
Marzena Pinkowicz

2. Opracowanie harmonogramu dyżurów uczniowskich. Na początku roku szkolnego i korekta na bieżąco za każdym

razem, gdy plan lekcji ulegnie zmianie.
Osoby odpowiedzialne:
p. Małgorzata Kaczmarska

p. Dyrektor Ewa Dziekan - Feliksiak
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•

Współpraca przez cały rok szkolny z pedagogiem Szkoły Podstawowej nr 52. Szkoła korzysta z pomieszczeń na
terenie naszego Zespołu Szkół. Ustalamy harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych.

Osoby odpowiedzialne:

pedagog SP nr 52

3. Planowanie i koordynowanie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. Badanie

zapotrzebowania na takie działania. Na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
Koordynatorzy ZPB:
Ewelina Prokop

•

Monika Grelowska

Marzena Pinkowicz

realizacja w II półroczu zajęć profilaktycznych w klasach trzecich gimnazjum oraz pierwszych liceum dot.
Odpowiedzialności karnej nieletnich,

•

bieżąca współpraca z koordynatorem ZPB z komisariatu nr VIII oraz z Przedstawicielami do spraw nieletnich w
sytuacjach naruszenia procedur bezpieczeństwa,

Koordynatorzy:
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Ewelina Prokop

Monika Grelowska,

Marzena

Pinkowicz

Realizator:
p. Radosław Zębala – Komisariat nr VIII

•

na przełomie marca 2019r podczas zebrań z rodzicami spotkanie p. Katarzyna Sroką zer Straży Miejskiej w Krakowie
z rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum dot. Bezpieczeństwa

Koordynatorzy ZPB:
Ewelina Prokop

Monika Grelowska

Marzena Pinkowicz

Podmiot realizujący:
Katarzyna Sroka Straż Miejska w Krakowie
•

w klasach trzecich gimnazjum oraz pierwszych liceum, w II półroczu realizacja zajęć z cyberprzemocy,

•

spotkania z uczniami klas trzecich gimnazjum w II półroczu w związku z konkursem „Prawo. Bezpieczeństwo,
ratownictwo”, wyłonienie zespołów i przygotowanie do konkursu,

Koordynatorzy ZPB:
Ewelina Prokop

Monika Grelowska

Marzena Pinkowicz
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Podmiot realizujący:
Katarzyna Sroka Straż Miejska w Krakowie

•

w drugim semestrze realizacja warsztatów w ramach Programu Kompas – Kompetencje społeczne w klasach trzecich
gimnazjum oraz pierwszych liceum przy współpracy z Fundacją Promień Nadziei,

•

przez cały rok szkolny aktywna praca uczniów na rzecz Podopiecznych Fundacji w charakterze wolontariuszy.

Koordynatorzy ZPB:
Ewelina Prokop

Monika Grelowska

Marzena Pinkowicz

Podmiot realizujący:
Fundacja Promień Nadziei
Nina Kamińska,
•

uporządkowanie procedur dot. bezpieczeństwa – do końca roku szkolnego 2018/ 2019
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Koordynatorzy ZPB:
Ewelina Prokop

Monika Grelowska

Marzena Pinkowicz

4. Monitorowanie frekwencji uczniów:
•

przygotowanie sprawozdania (dwa razy w roku) – p. Janusz Gąsiorek.

•

monitorowanie frekwencji uczniów i podejmowanie działań interwencyjnych raz w miesiącu i w miarę potrzebwychowawcy, pedagodzy.

5. Systematyczna współpraca z psychologami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Wsparcie

psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
•

diagnozowanie przyczyn problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz zapobieganie im poprzez podejmowanie
wspólnych działań,

•

udział psychologa w spotkaniach zespołu wychowawców w gimnazjum, wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i edukacyjnych – cztery razy w roku,

•

dyżur psychologa poradni na terenie szkoły raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

Koordynatorzy:

Podmiot realizujący:
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Pedagodzy: Marzena Pinkowicz,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4
Magdalena Smutek
Renata Rosa-Chłobowska

6. Spisywanie protokołów powypadkowych uczniów i pracowników szkoły. Przygotowanie sprawozdań dwa razy w

roku szkolnym – p. Zbigniew Kostuch.

Obszar infrastrukturalny:

1. Działania podejmowane w szkole ramach BHP:
• kontrola wewnętrzna w zakresie BHP na terenie zakładu pracy w celu sprawdzenia faktycznego stanu BHP w szkole w pierwszym półroczu,
SIP – p. Monika Grelowska

p. Dyrektor E. Dziekan – Feliksiak

• zapotrzebowanie na naprawy i remonty – dwa razy w roku i na bieżąco
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Podmiot realizujący:
SIP – p. Monika Grelowska

Obszar techniczny:
1. Kontrola procedury ewakuacyjnej, oznaczeń dróg ewakuacyjnych – w I półroczu – SIP p. Monika Grelowska
2. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w II okresie, ze środków własnych szkoły.

Dyrektor ZSO nr 14 p. E. Dziekan- Feliksiak
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