Kraków, dnia 21 października 2016 roku

Zintegrowany Plan Działania
w roku szkolnym 2016/2017
„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Gimnazjum nr 36 i XXX LO
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Lidera Projektu Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo w dniu 4 października 2016 roku odbyło się spotkanie zespołu
partnerów, w którym uczestniczyli:

1.

ZSO nr 14 – Gimnazjum nr 36 i Liceum nr XXX – Pani dyrektor mgr Ewa Dziekan,

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4, Filia Poradni – psycholog Magdalena
Smutek,
3. Komisariat Policji nr VIII – p. Anna Lenart,
4. XXX LO – koordynator ZPB pedagog Marzena Pinkowicz,
5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata – pedagog Joanna Wojnarowska,
6. Gimnazjum nr 36 – koordynator ZPB pedagog Katarzyna Chmiest-Żądło.

W spotkaniu nie wzięli udziału Partnerzy z Dzielnicy nr XIV i Straży Miejskiej, którym
przekazaliśmy wnioski ze spotkania.

Pełnomocnikami do spraw projektu w gimnazjum jest p. Katarzyna Chmiest-Żądło,
a w liceum - p. M. Pinkowicz

W roku szkolnym 2016/2017 będą współpracować z naszą szkołą:
1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4, Fila Poradni – psycholog Magdalena
Smutek,
2. Komisariat Policji nr VIII – p. Anna Lenart, p. Radosław Zębala,
3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata – pedagog Joanna Wojnarowska,
4. Rada Dzielnicy XIV – p. Jerzy Woźniakiewicz,
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5. Straż Miejska – p. Katarzyna Sroka,
6. Społeczny Inspektor Pracy w ZSO nr 14 – p. Monika Grelowska.

Na podstawie analizy ankiet określono następujące priorytety podejmowanych działań:
•

rozbudowa i modernizacja sieci monitoringu w szkole,

•

ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli ZSO nr 14 i SMS podczas przerw
z uwzględnieniem miejsc wskazywanych przez uczniów jako niebezpieczne,

•

reagowanie wszystkich pracowników szkoły na oznaki przemocy wśród uczniów,
podejmowanie działań interwencyjnych według ustalonych procedur,

•

dopracowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń,

•

częstsze partole policji w parku przyszkolnym,

•

wsparcie

wychowawców

oraz

nauczycieli

w

działaniach

wychowawczych

i profilaktycznych poprzez systematyczne spotkania zespołu wychowawców; udział
w spotkaniach psychologa poradni,
•

systematyczne kontrolowanie frekwencji.

Dotychczas wykonano:
•

w dziedzinie informacji i rozpropagowania projektu
w środowisku lokalnym: wspierano nauczycieli XXX LO w realizacji założeń
projektu, 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,

•

w dniu 4 października 2016 roku przeprowadzono wizję lokalną miejsc najbardziej
zagrożonych w szkole i okolicy; w wizji wzięli udział:
p. Anna Lenart,

p. Magdalena Smutek,

pedagog Marzena Pinkowicz, pedagog Joanna Wojnarowska,

pedagog Katarzyna Chmiest-Żądło.

Wnioski:
Rozbudowa i modernizacja sieci monitoringu w szkole oraz dopracowanie
harmonogramu dyżurów nauczycieli ZSO nr 14 oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego
działającej w budynku naszej szkoły z uwzględnieniem miejsc wskazywanych przez uczniów
jako te, w których dochodzi najczęściej do przemocy. Szczególnej uwagi nauczycieli wymaga
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korytarze szkolne, szatnia, sale lekcyjne podczas przerwy oraz toalety.
•

w dniu 20 października 2016 roku odbyła się wizja lokalna miejsc najbardziej
zagrożonych w szkole z udziałem p. Dyrektor Ewy Dziekan oraz Społecznego
Inspektora Pracy p. M. Grelowskiej.

Wnioski:
Szkoła wyposażona w:
•

6 tablic interaktywnych,

•

15 projektorów multimedialnych,

•

generalny remont i rozbudowa studium tańca,

•

wymiana kostki chodnikowej

•

zakup kamer monitoringu na terenie szatni uczniowskich,

•

konieczność wymiany powierzchni podłogowych w dwóch salach lekcyjnych,

•

propozycja wymiany krzeseł uczniowskich w całej szkole.

przed budynkiem szkoły,

Zintegrowany Plan Działania w roku szkolnym 2016/2017:

1. Współpraca z pani dyrektor Ewy Dziekan z Dzielnicą XIV. Rozbudowa i modernizacja
monitoringu w szkole -

cały rok szkolny.

2. Systematyczna współpraca z psychologami oraz innymi specjalistami

Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w Krakowie:
•

wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, diagnozowanie przyczyn
problemów wychowawczych i zapobieganie im,

•

wspieranie wychowawców i nauczycieli gimnazjum w działaniach wychowawczych
i profilaktycznych poprzez udział psychologa poradni w systematycznie planowanych
zespołach wychowawców,

•

dyżur psychologa poradni dla rodziców i nauczycieli - na terenie szkoły - raz
w miesiącu,

•

warsztaty integracyjne – socjogram projekcyjny w klasach pierwszych gimnazjum –
w październiku,

•

zajęcia socjologiczne z psychologiem-socjoterapeutką w klasach liceum,

•

warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem?” w klasach trzecich gimnazjum -

II półroczu.

3. Współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Organizowanie warsztatów
3

dla uczniów i rodziców.
•

Program „Pierwszy rok – pierwszy krok”

•

„Efekt motyla” - warsztaty w klasach trzecich gimnazjum w II półroczu.

•

„ Mądry nastolatek”- warsztaty, klasy pierwsze liceum,

•

Trening asertywności- warsztaty, klasy drugie i trzecie liceum

klasy pierwsze

gimnazjum w II półroczu

4. Impreza integracyjna klas 1; przygotowania wychowawców i uczniów do imprezy.

5. Udział uczniów liceum w spektaklach profilaktycznych w teatrach krakowskich.
Propagowanie treści profilaktycznych w czasie spektakli taneczno-teatralnych realizowanych
przez uczniów klas licealnych.

6. Współpraca z Komendą Miejską Policji oraz Komisariatem Policji nr VII:
•

spotkania profilaktyczne w II półroczu z uczniami klas pierwszych gimnazjum i liceum
– Odpowiedzialność karna i prawna nieletnich i w klasach trzecich gimnazjum oraz
drugich i trzecich liceum,

•

spotkanie dot. cyberprzemocy zorganizowane we współpracy z Komendą Miejską
Policji (p. Joanna Satora) w gimnazjum dla rodziców uczniów klas trzecich –
w I półroczu (zajęcia nie odbyły się w zeszłym roku szkolnym) oraz w klasie drugiej
w II półroczu,

•

bieżąca współpraca z przedstawicielami Policji ds. nieletnich.

7. Udział pedagogów w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta, Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz innymi instytucjami np.:
„Przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie -

jak jej przeciwdziałać”,

„ Cyberprzemoc”.

8. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich gimnazjum oraz klas pierwszych
liceum z przedstawicielem Straży Miejskiej – p. Katarzyną Sroką dot. cyberprzmocy –
w II półroczu.

9. Dyżury nauczycielskie – za ustalenie harmonogramów dyżurów nauczycielskich
odpowiedzialna jest p. Anna Gąsiorek; harmonogram przygotowywany jest na
początku roku szkolnego, a poprawki wprowadzane w związku ze zmianą planu
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lekcyjnego w trakcie roku szkolnego; nauczyciele są zobowiązani do rzetelnego
pełnienia dyżurów i reagowania na przejawy przemocy.

10. Kontynuowanie współpracy z Fundacją Promień Nadziei. Warsztaty w ramach
Programu Kompas w gimnazjum i liceum :
•

Kompetencje społeczne w klasach pierwszych gimnazjum,

•

Mnemotechniki w klasach drugich gimnazjum,

•

Kompetencje, w klasach pierwszych liceum,

•

Trening mózg, w klasach drugich

Zaangażowanie uczniów do pracy w charakterze wolontariuszy podczas akcji charytatywnych
organizowanych przez fundację.

11. Przeprowadzenie badania ankietowego uczniów i rodziców w klasach licealnych
diagnozującego zagrożenia występujące na terenie szkoły – II półrocze.

12. Spotkanie partnerów projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ZSO nr 14
zaplanowano na wrzesień/październik roku szkolnego 2017/2018
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