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Sprawozdanie  z działań dot. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/18 

      1.  Upowszechnianie wiedzy na temat projektu:  

 Zapoznanie rodziców z  realizacją działań związanych z projektem Lider 

Bezpieczeństwa podczas pierwszego zebrania i w czasie prelekcji  z policją nt.   

„Cyberzagrożeń” 

 Spotkanie robocze 13 czerwca 2018 roku w ZSO nr 9, w którym wzięli udział:  

- Paweł Samborski - dyrektor ZSO nr 9 

- Paweł Roszkowski - przedstawiciel III Komisariatu Policji w Krakowie   

- Małgorzata Janiec – Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

- Wanda Zasada - Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

- Roman Banasik – Straż Miejska Miasta Krakowa 

- Renata Talar - przedstawiciel Rady Rodziców 

- Agnieszka Cieślar psycholog  XXIII L.O 

- Bogusława Flak pedagodzy ZSO nr 9, koordynator projektu 

- Bogusława Litwin pedagog XXIII L.O 

- Anna Głogowska opiekun Samorządu Uczniowskiego 

- Jadwiga Michalcewicz – przewodnicząca zespołu wychowawców 

Celem spotkania było: przedstawienie wyników ankiet dotyczących poczucia bezpieczeństwa 

w SP 128 i XXIII L.O (analiza ankiet załącznik nr 1)  zrealizowanych zadań w roku szkolnym 

2017/18 oraz określenie priorytetowych działań podnoszących bezpieczeństwo w placówce.   

 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły sprawozdania z realizacji działań w roku 

szkolnym 2017/18 oraz Zintegrowanego Planu Działania na rok szkolny 2018/19 

2.  Podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły  

 Przygotowanie sal lekcyjnych do nauki uczniów szkoły podstawowej: 

- zakup ławek i krzeseł i mebli 

- malowanie sal parter 1, 2, 5 i I piętro sala 1 

- wymiana wykładziny - parter korytarz 

- przygotowanie świetlicy szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej 

- wyposażenie sal i świetlicy: szafki, meble 
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 wymiana nawierzchni parkingu i częściowa wymiana chodnika od strony 

wejścia do szkoły 

 remont boiska 

 remont 2 łazienek na parterze 

 bieżąca wymiana zniszczonych ławek i krzeseł 

 remont kominów 

 wzmocnienie organizacji dyżurów nauczycielskich (zwiększenie ilości 

dyżurujących nauczycieli, wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli),  

 realizacja zakazu opuszczania budynku szkoły przez uczniów podczas trwania 

zajęć – szkoła zamknięta w czasie przerw, dyżur nauczycieli w holu 

2. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej 

bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem, organizowanie szkoleń, 

spotkań w celu kształtowania właściwych postaw społecznych oraz unikanie 

zagrożeń. 

Rodzaj działań 

profilaktycznych 
Realizatorzy Grupy odbiorców 

Liczba osób 

objętych 

działaniami 

 

Realizacja zadań 

wynikających ze 

Szkolnego Programu 

Profilaktycznego 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

Wszyscy uczniowie 

szkoły podstawowej  

i gimnazjum 

 

Ok 200 osób 

Bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

Uczniowie klas 1 i 3 

SP 128 

 

Ok 30 osób 

Bezpieczeństwo w 

kontaktach z obcymi 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

Uczniowie klasy 4 

SP 128 

 

17 osób  

Cyberzagrożenia Komisariat III Policji  Uczniowie klasy 4 17 osób 
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„Owce w sieci” SP 128 

 

Bezpieczeństwo w 

sieci 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

Uczniowie klas 5 i 6 

SP 128 

 

24 osoby 

Odpowiedzialność 

prawna nieletnich 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

Uczniowie klasy 7 

SP 128 

 

20 osób 

Jak uczyć się 

skutecznie? 

MCPU Krakow Uczniowie klas 5 i 6 

SP 128 

24 osoby 

Bezpieczeństwo nad 

wodą 

Komisariat III Policji Uczniowie klas 1,3,4, 

5 i 6 SP 128 

Ok 60 osób 

Mądry nastolatek MPCU Kraków Uczniowie 

wszystkich klas 

gimnazjum  

Ok 100 osób 

Zajęcia 

„Odpowiedzialność 

prawna nieletnich” 

Policja 

 

Uczniowie  klas 

pierwszych, drugich 

LO  

77 

„Bieg po zdrowie” 

profilaktyka 

uzależnień od 

nikotyny 

p. Flak współpraca z 

SANEPID 

Klasa 4 17 osób  

ARS czyli jak dbać o 

miłość – program 

profilaktyki zachowań 

ryzykownych  

p. Flak współpraca z 

SANEPID 

Klasa I B 23 LO 18 osób 

Warsztaty 

Profilaktyczne pt. 

„Fakty i mity” 

MCPU Uczniowie LO 

Klasy: IA,IB,IIA,IIB 

77 osób 

Warsztaty 

Profilaktyczne pt. 

MPCU Uczniowie LO  38 osób 
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„Fakty i mity” II 

część 

Klasy IIA,IIB 

Spotkanie z 

policjantem o 

tematyce 

„Zachowania zgodnie 

z prawem” 

Komisariat III Policji Uczniowie LO  

Klasy IIA,IIB 

38 osób 

Przeprowadzenie 

zajęć o charakterze 

integracyjnym dla 

uczniów klas 

pierwszych liceum 

podczas wyjazdu 

integracyjnego do 

Rabki 

Psycholodzy XXIII 

LO 

Uczniowie klasy IA, 

IB 

36 osób 

 

 terapia zaburzeń emocjonalnych – zajęcia z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym 

 Prelekcja  dla rodziców  z przedstawicielami policji dla rodziców SP 128 nt. 

Cyberzagrożeń Komenda Miejska Policji ul Siemieradzkiego  

 zorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów posiadających orzeczenie do 

kształcenia specjalnego w celu dokonania okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania, uwzględniając ocenę efektywności Indywidualnych 

Programów Edukacyjno – Terapeutycznych i planowanie pracy z dzieckiem. 

 dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie: 

realizacja zajęć rewalidacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych oraz  trening Biofeedback 

 Udział  szkoły w programie „Wspomaganie szkół i przedszkoli” przy współpracy z 

PPP nr 1. Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących: 

- przygotowania szkoły do wdrożenia nowego Programu Wychowawczo –       

Profilaktycznego. 

http://www.sp128.krakow.pl/
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- efektywnej współpracy nauczyciela przedmiotowego oraz wspomagającego przy 

wspieraniu uczniów w nauce i przestrzeganiu zasad w klasie integracyjnej. 

-  Oceniania kształtującego 

4. Systematyczna współpraca ze służbami społecznymi w celu płynności informacji,   

co wiąże się ze skutecznością pomocy uczniom i ich rodzinom. 

 systematyczna współpraca i wymiana informacji dotycząca sytuacji szkolnej  

i rodzinnej uczniów mieszkających w Całodobowej Placówce „Siemacha –SPOT”              

ul. Cieślewskiego, w  Domu Dziecka ul. Piekarska, Placówce Opiekuńczo 

Wychowawczej „Parkowa” - udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka  

 współpraca z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Działa Rodzin Zastępczych, współpraca w 

zakresie sprawowania kontroli nad dziećmi z rodzin zastępczych. 

 

5. Podejmowanie działań interwencyjnych  w przypadku ryzykownych zachowań.  

 apele porządkowe przeprowadzane przez dyrekcję w sytuacjach pojawienia się 

niebezpiecznych zachowań 

 wprowadzenie w bibliotece szkolnej zakazu używania gier typu „strzelanki” 

 Szkolne Komisje Wychowawcze, w roku szkolnym 2017/18 odbyło się łącznie 28 

komisji dotyczyły: braku systematycznego realizowania obowiązku szkolnego, 

zachowania uczniów (arogancja, agresja słowna i fizyczna, konflikt między 

uczniami), oceny niedostateczne, palenia papierosów. W komisjach uczestniczyli: 

dyrektor, rodzice, pedagog, wychowawca, uczeń.  

 interwencje Policji: 1) brak realizacji obowiązku szkolnego 2) w związku z 

podejrzeniem posiadania substancji psychoaktywnych 3) przejawów demoralizacji 

 dyżur pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na terenie szkoły  

w trakcie zebrań z rodzicami 

 stałe doskonalenie form współpracy z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji 

rodziców podczas spotkań z wychowawcą, organizacja dyżurów, konsultacji  

i poradnictwa dla rodziców; 

http://www.sp128.krakow.pl/
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      6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,  rozwijających zainteresowania uczniów 

jako czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi. 

W ZSO nr 9 działają następujące koła zainteresowań: 

 innowacja pedagogiczna z j angielskiego  

 kółko z j. hiszpańskiego 

 kółko z programowania  

 kółko podróżnika  

 Kółko dziennikarskie 

 Kółko muzyczne 

 szachy 

 Kółko matematyczne 

 Edukacja regionalna 

 Organizacja pomocy w nauce 

 Koło taneczne 

 Koło plastyczne 

 Kółko sportowe 

 Koło Miłośników Teatru 

7. Doradztwo zawodowe 

 Lekcje w klasach z doradcą zawodowym 

 Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym 

 Udział w Targach Edukacyjnych 

 Działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery 

8. Ewaluacja 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSO nr 9 określiła (uwzględniając postulaty zawarte na 

spotkaniu roboczym partnerów ZPB w dn. 13.06.2018)  następujące działania podnoszące 

bezpieczeństwo  placówki na rok szkolny 2018/19: 

 zwiększyć ilość nauczycieli dyżurujących na korytarzach parteru. 

http://www.sp128.krakow.pl/
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 zobowiązać nauczycieli uczących w oddziałach szkoły podstawowej do 

odprowadzania uczniów na stołówkę szkolną by zwiększyć bezpieczeństwo związane 

z ich zachowaniem się na szkolnych korytarzach 

 pracować nad uświadomieniem uczniom nieuchronności kar statutowych, 

konsekwentnie stosować kary wobec tych, którzy łamią szkolny regulamin, 

 poprawić zapisy w Statucie szkoły dotyczące warunków skreślenia ucznia liceum z 

listy, 

 zorganizować zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 128 na temat przemocy psychicznej, wzajemnego szacunku, 

właściwej komunikacji oraz przemocy w internecie,  

 zorganizować szkolenie dla Rady Pedagogicznej dotyczące dyscypliny w czasie lekcji 

oraz szkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego w zakresie rekomendowanych 

programów profilaktycznych 

 zorganizować prelekcję dla rodziców na temat dopalaczy 

 zadbać o to, by wszyscy nauczyciele mieli łatwy dostęp do wyposażonej apteczki                      

w sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów,  szczególnie podczas organizowania biegu 

Skarżyńskiego, a w czasie biegu przygotować dobrze funkcjonujące stanowisko 

pomocy medycznej. 

 podjąć działania zmierzające do  zdobycia środków finansowych na renowację 

pomnika autorstwa Bronisława Chromego znajdującego obok szkoły ( pan Marek 

Wilczek koordynatorem działań). 

 podjąć działania zmierzające do renowacji dalszej części boiska, budowy placu zabaw, 

termomodernizacji budynku  i wymiany dalszej części  chodnika  (dojście do szkoły). 
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Współpraca z lokalna Policją w roku szkolnym 2017/18 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 od wielu lat współpracuje z III Komisariatem 

Policji w Krakowie. Specjaliści ds. nieletnich prowadzą zajęcia dla uczniów oraz rozmowy 

profilaktyczno-ostrzegawcze z uczniami zagrożonymi demoralizacją. Współpraca układa się 

pozytywnie, funkcjonariusze KPIII zawsze służą pomocą i radą w trudnych sprawach.  

W roku szkolnym 2017/18 w ramach współpracy z lokalną policją podejmowane 

były następujące działania: 

 wrzesień 2017 przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego przez  pana Pawła Roszkowskiego i pana Grzegorza 

Szczupaka z  Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich Komisariatu III Policji 

na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. 

 Grudzień 2017 przeprowadzenie zajęć dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej  

na temat Cyber -zagrożenia  „Owce w sieci” oraz Bezpieczeństwo w sieci przez 

pana Grzegorza Szczupaka z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich 

Komisariatu III Policji  

 Marzec 2018 odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej na 

temat Cyber-zagrożeń przeprowadzona przez pana Macieja Szmidta z Komendy 

Miejskiej Policji ul. Siemieradzkiego 

 Czerwiec 2018 Spotkanie z panem Grzegorzem Szczupakiem KPIII o tematyce 

„Zachowania zgodnie z prawem”   

 13 czerwca 2018 roku w ZSO nr 9 odbyło się potkanie robocze partnerów ZPB,   

w którym wziął udział: - pan Paweł Roszkowski - przedstawiciel III Komisariatu 

Policji w Krakowie   

 W roku szkolnym 2017/18 dyrekcja szkoły kierowała pisma na KPIII w związku 

z: 

 1) podejrzeniem posiadania substancji psychoaktywnych 

 2) mężczyzną zaczepiającym uczniów przed szkołą 

 3) prośbą o patrol policji podczas trwania w szkole nocy filmowej 
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