
Zintegrowany Plan Działania na rok szkolny 2017/2018  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie 

(Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 z klasami gimnazjalnymi , XXIII Liceum Ogólnokształcące) 

Działania organizacyjne 

Zadanie Partner biorący 

udział w zadaniu 

Środki 

 

Termin 

realizacji 
Umieszczenie informacji na nowej stronie internetowej szkoły 

podstawowej, gimnazjum i liceum informacji dotyczącej projektu 

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Lider Bezpieczeństwa. 

 

Administrator strony - Październik 2017 

Wejście szkoły w program „Wspomaganie szkół i przedszkoli” 

przy współpracy z PPP nr 1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli: 

1. Dotyczące przygotowania szkoły do wdrożenia nowego 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

2. Efektywna współpraca nauczyciela przedmiotowego oraz 

wspomagającego przy wspieraniu uczniów w nauce              

i przestrzeganiu zasad w klasie integracyjnej. 

3. Ocenianie kształtujące. 

 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna nr 1 

- Rok szkolny 

2017/18 

Opracowanie  Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 

Regulaminu Oceniania Zachowania,  statutu Szkoły Podstawowej   

z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 oraz regulaminów korzystania 

świetlicy i z pracowni przedmiotowych - umieszczenie ich              

w salach. 

 

Rada Pedagogiczna - Do końca listopada 

2017 

Zorganizowanie spotkania z Radą Rodziców dotyczącego 

zatwierdzenia nowego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

Rada Rodziców - Do końca listopada 

2017 



dla ZSO nr 9, Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 128  oraz  przedstawienie planu działań projektu 

Lider Bezpieczeństwa na rok szkolny 2017/18. 

 

Przeprowadzenie diagnozy poczucia bezpieczeństwa                      

w nowopowstałej Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 128. 

 

Pedagog 

Wychowawcy klas 

- II semestr 2017/18 

 Działania prewencyjne i profilaktyczne 

 
Wdrożenie  nowego  Programu Wychowawczo- Profilaktycznego    

i realizacja zadań wynikających z niego. 

 

Pedagog szkolny, zespół 

nauczycieli  

 

- I semestr 2017/18 

Ustalenie  planu dyżurów na korytarzach, holu, jadalni podczas 

przerw oraz  zamykanie sal na przerwach 

 

Nauczyciele i 

wychowawcy 

- Cały rok szkolny 

Organizacja warsztatów dla uczniów III klas liceum - 

Samokontrola emocjonalna i radzenie sobie ze stresem 

egzaminacyjnym. 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna nr 1 

- II semestr roku 

szkolnego 2017/18 

Przeprowadzenie zajęć - Twórcze uczenie się - klasy I liceum Psycholog szkolny - Rok szkolny 

2017/18 

Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa                 

i organizacja zajęć profilaktycznych dla  uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128: 

-  klasa pierwsza i trzecia - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

-  klasa czwarta - Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi  

-  klas piąta i szósta-   Bezpieczeństwo w sieci 

-  klasa siódma - Odpowiedzialność prawna nieletnich  

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

- I semestr 2017/18 

 

Przeprowadzenie prelekcji na temat cyberzagrożeń dla uczniów 

szkoły podstawowej oraz  rodziców  szkoły podstawowej w ramach 

projektu „Owce w sieci”  

Komisariat III Policji  

Ul Strzelców 16 

Kraków 

- Rok szkolny 

2017/18 



Warsztaty w I klasach liceum na temat cyberprzemocy  Pedagog liceum  - Rok szkolny 

2017/18 

Podejmowanie działań zapobiegających wszelkim formom 

cyberprzemocy w szkole a także zabezpieczających dostęp 

młodzieży do treści szkodliwych ( lekcje wychowawcze, 

zabezpieczenia infrastruktury komputerowej, szkolne procedury 

reagowania w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocy,) 

 

 

Kadra pedagogiczna 

-  

 

Cały rok szkolny 

Kontynuowanie współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień organizacja zajęć profilaktycznych dla gimnazjum i 

liceum: „Mądry nastolatek”, „Mądrze w dorosłość”, „Powiem Ci”. 

   

MCPU Kraków 

Ul. Rozrywka 1 

- II semestr roku 

szkolnego 2017/18 

Wejście szkoły w 2 programy profilaktyczne we współpracy            

z Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną: 

1. Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po 

zdrowie” dla uczniów szkoły podstawowej 

2. „ARS czyli jak dbać o miłość” - profilaktyczny program w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

nikotyny i innych środków psychoaktywnych 

 

Powiatowa  Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna 

 

- Cały rok szkolny 

Realizacja zakazu na terenie szkoły noszenia przez uczniów 

symboli, napisów, emblematów: klubów piłkarskich (Wisła, 

Cracovia), rasistowskich, homofobicznych, propagujących środki 

odurzające,  

 

Grono Pedagogiczne - Cały ro szkolny 

Dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem autystycznym: 

realizacja zajęć rewalidacyjnych mających na celu rozwijanie 

sprawności językowej i komunikacyjnej, uczenie kompetencji 

społecznych, trening Biofeedback. 

Nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  nr 1,  

- Cały rok szkolny 

Kontynuowanie terapii zaburzeń emocjonalnych – zajęcia z 

uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

Pedagodzy 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  nr 1 

-  

Cały rok szkolny 



Zorganizowanie systemu opieki nad uczniami oczekującymi na 

przewóz osób niepełnosprawnych 

 

firmy przewoźnicze, 

pedagog szkolny 

bibliotekarz 

- Cały rok szkolny 

Promowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego  stylu życia 

wolnego od agresji i nałogów poprzez zajęcia pozalekcyjne             

(wycieczki, rajdy, zawody sportowe, jasełka , festiwal integracji 

turnieje sportowe -  integracyjne) 

 

 

Kadra pedagogiczna 

- Cały rok szkolny 

Organizowanie przed wyjazdem wakacyjnym, feryjnym, 

świątecznym  apeli, godzin wychowawczych związanych z 

bezpiecznym powrotem do domów oraz spędzaniem wolnego 

czasu. 

 

Kadra pedagogiczna 

szkoły  

- Cały rok szkolny 

Stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery „Spinka” - 

pomoc dla uczniów gimnazjum w wyborze ścieżki kształcenia i 

poznania samego siebie i swoich mocnych stron. Przeprowadzenie 

zajęć dotyczących podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie 

ze stresem. 

 

Doradca zawodowy - Cały rok szkolny 

Organizacja Szkolnych Komisji Wychowawczych 

 

Pedagog, psycholog, 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

rodzice, wychowawcy 

domu dziecka, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczych, kuratorzy 

- Cały rok szkolny 

Zakaz udziału w imprezach szkolnych o  charakterze rekreacyjnym 

np. „Noc Filmowa”  dla uczniów posiadających kary regulaminowe 

w ramach realizacji zapisów statutowych – regulamin oceniania 

zachowania 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

- Cały rok szkolny 



Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez:  

- uczestnictwo w spotkaniach roboczych  w ramach projektu ZPB 

oraz współudział  

w opracowaniu działań podejmowanych  

w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły , 

- współudział rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości 

szkolnych, 

- udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

wspólne poszukiwanie rozwiązań, 

-pedagogizacja rodziców podczas spotkań z wychowawcą,  

-organizacja dyżurów nauczycielskich dla rodziców 

Kadra pedagogiczna  

rodzice 

- Cały rok szkolny 

Przygotowanie dla rodziców materiałów informacyjnych na temat 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej na stronie internetowej 

szkoły.  

Pedagog szkolny - I semestr roku 

szkolnego 2017/18 

Zorganizowanie spotkania profilaktycznego  dla rodziców                

z przedstawicielami policji nt cyberprzemocy w ramach programu 

„Owce w sieci” 

 

Komisariat III Policji  

Ul Strzelców 16 

Kraków 

 

- II semestr 2017/18 

Udział kadry pedagogicznej w warsztatach, szkoleniach                    

i konferencjach dotyczących przemocy, agresji, profilaktyki 

uzależnień 

 

 

Miejskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień, 

MCDN, Urząd Miasta, 

Kuratorium Oświaty i 

Wychowania, studia 

podyplomowe 

 - Cały rok szkolny 

Infrastruktura budynku 

 

Coroczny przegląd stanu technicznego budynku: elektryka, gaz, 

gaśnice, instalacja odgromowa, przegląd kominiarski, sprawdzenie 

instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 

 

 

Dyrekcja  Ok 7 000 zł Przed rozpoczęciem 

roku szkolnego 



 Bieżąca konserwacja monitoringu szkolnego oraz alarmu Firma monitoringowa  

EMPEC, Autoryzowany 

Zakład Instalacji 

Antywłamaniowych 

„Sekret Alarm”  

1 000 zł 

/rocznie 

Cały rok szkolny 

Wzmocnienie kontroli drzwi wejściowych szkoły – zakaz 

wychodzenia ze szkoły w czasie przerw, kontrola osób 

wchodzących do szkoły 

 

Pracownicy pedagogiczni  

i administracyjni 

- Cały rok szkolny 

Uporządkowanie terenu  za salą gimnastyczną tzw. ogródek 

 

 

Firma zewnętrzna   3 000 zł/ rok  Cały rok szkolny 

Realizacja umowy zawartej z firmą ochroniarską „EMPEC”- 

ochrona budynku 

 

Firma ochroniarska  

„EMPEC” 

60 zł/ 

miesięcznie 

Cały rok szkolny 

Zamykanie bram ogrodzeniowych od ul Fiołkowej - teren 

zamknięty w dni powszednie od 21:00 – 7:00 i całe weekendy 

 

Panie sprzątające  

- 

Cały rok szkolny 

Wymiany chodnika (dojście do szkoły) 

  

Rada i Zarząd  

Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony 

Konieczna 

wycena 

Czerwiec /lipiec 

2018 

Kontynuowanie współpracy ze Strażą Pożarną - zorganizowanie 

próbnej ewakuacji z budynku  szkolnego, upowszechnianie wiedzy 

na temat postępowania w razie pożaru. 

 

 Straż Pożarna,  - Wrzesień/ 

październik 2017 

 Obszar techniczny budynku 
 

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 

 Ok 100,000 

zł 

Rok szkolny 

2017/18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przygotowanie świetlicy szkolnej dla uczniów szkoły 

podstawowej 

- wyposażenie sal i świetlicy: szafki, meble 

 

Remont 2 łazienek szkolnych na parterze Firma zewnętrzna Ok 75,000 zł Rok szkolny 

2017/18 

Remont kominów Firma zewnętrzna 80,000 Rok szkolny 

2017/18 


