Zintegrowany Plan Działań – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Aneks ( kontynuacja działań)
SP Nr 54 w Krakowie rok szkolny 2013/2014/2015

1.

2.

Termin
realizacji

Zadania

Początek
września
2013
2014

Analiza
sytuacji
opiekuńczo –
wychowawczej
na początku
roku szkolnego

Wrzesień
2013

Plan Profilaktyki i inne
plany ( np. plan
wychowawczy)

Sposób realizacji

1) Ankieta dla
wychowawców –
monografia klas
Analiza planu
wychowawczego i planu
profilaktyki –
uwzględnienie tematyki
dotyczącej
bezpieczeństwa
Weryfikacja zadań na
nowy rok szkolny
Wprowadzanie zmian,
aktualizacja

3.

Druga
połowa
września
2013 i 2014

Organizacja
dodatkowych zajęć
dla uczniów o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych,

4.

Październik
2013
czerwiec
2015

Współpraca ze Strażą
Miejską- program
Współpracujmy

Podpis osoby
odpowiedzialnej
Potwierdzenie
wykonania
zadania
Pedagog szkolny
M. Kordyl
i wychowawcy
kl. I - VI

Pedagog szkolny
p. M. Kordyl
Nauczyciel
przyrody
p. K. Rzepka

Opracowanie i
przygotowanie oferty
zajęć: ( listy uczniów i
Pedagog szkolny
zgody rodziców)
p. M. Kordyl
 Zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne
kl.IV – VI
 Zajęcia
dydaktycznowyrównawcze
Spotkanie z Panem
p. Jerzy
Jerzym Filipczukiem – z
Filipczuk –
referatu Profilaktyki
referat
Straży Miejskiej
Profilaktyki
Ustalenie terminu zajęć z
uczniami
Przedstawienie grafiku

5.

Wrzesień
2013Czerwiec
2014
czerwiec
2015

6.

Cały rok
szkolny
2013/2015

7.

Cały rok
szkolny
2013/2014

Współpraca z Radą
DzielnicyVIIIorganizacja
konkursów, zajęć z
zakresu Profilaktyki
dla Rodziców i
uczniów
Współpraca z Klubem
Osiedlowym w
Kostrzu

Udział w programie
„Szkoła Współpracy”

spotkań nauczycielom
Zorganizowanie zajęć dla
ucz. kl. I – III na temat
bezpiecznej drogi do
szkoły przy użyciu
zestawu Autochodzik.
Zapoznanie z zadaniami
Straży Miejskiej
Przygotowanie do udziału
w konkursie „Prawo i MY”
dla ucz. kl. VI
Współpraca z Patrolem
Szkolnym
Udział w konkursie
„ Bezpiecznie w szkole, w
domu i na ulicy” –
czerwiec 2014, czerwiec
2015

Przew. RD VIII

Udział w zajęciach
profilaktycznych – zajęcia
dramowe – teatr
profilaktyczny kl. IV - VI

P. Małgorzata
Kuchnia –
kierownik DK
Kostrze

- szkolenia i warsztaty
- spotkania z
przedstawicielami
Rodziców i uczniów
- poprawa
bezpieczeństwa i
uatrakcyjnienie przerw
dla uczniów ( inicjatywy
rodziców i uczniów) –
Zmniejszenie hałasu na
korytarzach i agresji
rówieśniczej ( organizacja
czasu wolnego)
- wyjścia na przerwy na
parking – „ kolorowy
parking” – rysowanie
kolorową kredą, gry w
klasy itp.
- kącik czytelniczy korytarz

Dyrektor Szkoły
p. Renata
Nowak

Pedagog M.
Kordyl

skarbnik Rady
Rodziców
p. Monika
Karolczuk
aktywny
przedstawiciel
rodziców –
p. M. Matysik
Przewodnicząca
Szkoły –
G. Górka
Przedstawicielka
uczniów
M. Kędzierska

8.

Rok
2014/2015

Udział w programie konkurs „Baw się i ucz
– świetlica przyjazna
uczniom”

Rok szkolny
2014/2015

Udział w programie –
projekcje – Fundacji
ad Vocem – „ Pomoc
dziecku
krzywdzonemu”

Cały rok
szkolny
2013/2014

Przeciwdziałanie
agresji i przemocy w
szkole – opracowanie
procedur
postępowania
interwencyjnego

2014/2015

- realizacja zadań –
Bezpieczny Internet – kl. I Pedagog
– III – Fundacja Dzieci
M. Kordyl
Niczyje
- Zdrowie na talerzu –
Nauczyciel
zajęcia warsztatowe
przyrody p. K.
Rzepka

- szkolenia, warsztaty
Pedagog M.
- Przygotowanie
Kordyl
informacji dla rodziców w
formie ulotek i
materiałów
umieszczanych w
zakładce pedagog
- certyfikat „ Umiejętność
rozpoznawania i
reagowania na dramat
dziecka krzywdzonego –
najskuteczniejszym
przeciwdziałaniem
przemocy wobec dzieci”


Opracowanie
podczas zespołów
wychowawczych
systemu
konsekwencji
wobec ucznia
łamiącego
regulamin i
stwarzającego
problemy
wychowawcze
 Przypominanie i
omawianie
zagadnień
dotyczących
bezpieczeństwa

Przew. Zespołu
kl. I – III p. A.
Luty
Przew. Zespołu
kl. IV – VI
D. Jabłońska

Pedagog M.
Kordyl

oraz założeń
programu ZPB
 Procedury
interwencyjne

Procedura Niebieskiej
Karty – udział w
zespołach
interdyscyplinarnych
w MOPS

9.

Kwiecień Maj 2014 i
2015

Unikanie zagrożeń

10.

rok szkolny
2013/2014/
2015

Bezpieczeństwo w
budynku szkolnym –
sale lekcyjne
- boisko szkolne



Wprowadzenie i
przypominanie o
obowiązku
reagowania na
krzywdę dzieci
 Udział w
zespołach
interdyscyplinarny
ch dotyczących
naszych uczniów
Zorganizowanie
warsztatów dla klas VI i V

- zabezpieczenie
drobnych dodatków w
klasach przy tablicach
- zakup nowego sprzętu
do klas – ławki z
okrągłymi brzegami do
sali 7 – klasa VI
- zakup gier ( piłkarzy ki,
labirynty) na korytarz
szkolny
- zakup miękkich siedzisk
na korytarz i gruszki
relaksacyjnej do świetlicy
- zebranie funduszy na
zabezpieczenie boiska
szkolnego –
podwyższenie siatki –
zakup materiałów –
realizacja maj – czerwiec
2015

Pedagog M.
Kordyl
Koordynator ds.
przemocy w
rodzinie MOPS
p. M. Karcz

Przedstawiciele
Policji – zespół
ds. prewencji

p. Dyr. Renata
Nowak

Zaprojektowanie i
wykonanie planszy gry w
klasy na korytarz –
kwiecień 2015

Koordynator
działań ze
strony rodziców
p. Agnieszka
Gębalska

Pełnienie aktywnych
dyżurów przez nauczycieli
i pracowników szkoły w
szatni i na korytarzach (
weryfikowanie grafika wg
potrzeb)

P. Ewa
Siejkowska –
odpowiedzialna
za grafik

Skrupulatne
weryfikowanie wejść i do
budynku szkoły (
domofon, sprawdzanie
tożsamości osób)

p. Aldona
Machno (
sekretarz Szkoły)

P. Barbara
Giermek (
woźna)

11.

Cały rok
szkolny
2013/
2014/2015

Programy zdrowotne

1. Uzależnienia –
lekcje
wychowawcze –
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”

2. Zdrowe
odżywianie
3. Trzymaj formę

Nauczyciel
przyrody p. K.
Rzepka

