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Sprawozdanie  z działań dot. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2018/19 

      1.  Upowszechnienie wiedzy na temat projektu:  

 Zapoznanie rodziców z  realizacją działań związanych z projektem Lider 

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

„Dopalacze i inne środki psychoaktywne” 

 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły sprawozdania z realizacji działań w roku 

szkolnym 2018/19 oraz Zintegrowanego Planu Działania na rok szkolny 2019/20 

 Zorganizowanie spotkania roboczego z przedstawicielami instytucji współpracujących 

ze szkołą dnia 6 czerwca 2019 roku w ZSO nr 9, w którym wzięli udział:  

- Paweł Samborski - dyrektor ZSO nr 9 

- Paweł Roszkowski - przedstawiciel III Komisariatu Policji w Krakowie   

- Piotr Moskała – Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

- Wioleta Kazimierczak – wychowawca świetlicy szkolnej 

- Jonasz Boruta samorząd uczniowski  XXIII L.O 

- Paulina Krakowska samorząd uczniowski  XXIII L.O 

- Gabriela Krawczyk samorząd uczniowski  SP 128 

- Bogusława Flak pedagodzy ZSO nr 9, koordynator projektu 

- Bogusława Litwin pedagog XXIII L.O 

- Anna Głogowska opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Celem spotkania było: przedstawienie wyników ankiet dotyczących poczucia bezpieczeństwa 

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

w roku szkolnym 2018/19 oraz określenie priorytetowych działań podnoszących 

bezpieczeństwo  w placówce w roku szkolnym 2019/20.    

2.  Podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły  

 Przygotowanie sali P3 do nauki uczniów szkoły podstawowej: 

- zakup ławek i krzeseł i mebli 

- malowanie sal: parter 3, I piętro sala 8 i II piętro sala 9 

 wymiana nawierzchni chodnika od strony wejścia do szkoły – zakończenie prac 
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 rozpoczęcie termomodernizacji budynku szkoły 

 bieżąca wymiana zniszczonych ławek i krzeseł 

 częściowa wycinka drzew suchych i chorych 

 zakup czterech „puf  terapeutycznych” i przygotowanie miejsca odpoczynku 

dla dzieci autystycznych z liceum podczas przerw. Opiekę nad odpoczywającą 

młodzieżą pełnią nauczyciele dyżurujący.  

  organizacja dyżurów nauczycielskich w czasie przerw ( wyznaczanie 

zastępstw za nieobecnych nauczycieli),  

 kontynuacja 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. 

 

 Profilaktyka/ Warsztaty 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 128 

 
Rodzaj działań 

profilaktycznych 
Realizatorzy 

Grupy 

odbiorców 

Liczba osób 

objętych 

działaniami 

1.  Realizacja zadań 

wynikających ze 

Szkolnego Programu 

Profilaktycznego 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele 

dyrektor 

 

Wszyscy 

uczniowie szkoły 

podstawowej i 

gimnazjum 

Ok 160 osób 

2.  Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym 

Straż Miejska 

Miasta Krakowa 

Uczniowie klas 1 

i 3-2 SP 128 

Ok 30 osób 

3.  Cyberzagrożenia „Owce 

w sieci” 

Komisariat III 

Policji  

Uczniowie klasy 

4 SP 128 

14 osób 

4.  Cyberprzemoc Komisariat III Uczniowie klasy 14 osób 
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bezpieczne multimedia Policji 4 SP 128 

5.  Bezpieczeństwo w sieci Straż Miejska 

Miasta Krakowa 

Uczniowie klas 4 

SP 128 

 

14 osoby 

6.  Emocjo chce cię poznać 

klasa 

MCPU Krąków Uczniowie klasy 

5 SP 128 

18 osób 

7.  Odpowiedzialność 

prawna nieletnich 

Straż Miejska 

Miasta Krakowa 

Uczniowie klasy 

7 SP 128 

15 osób 

8.  Bezpieczny każdy krok MCPU Krąków Uczniowie klasy 

7 SP 128 

spotkanie z 

wychowawcą 

zebrania z 

rodzicami 

15 osób 

9.  Jak radzić sobie ze 

stresem ? 

MCPU Krąków Uczniowie klas 8 

SP 128 

18 osoby 

10.  Bezpieczne wakacje  Komisariat III 

Policji 

Uczniowie klas 1, 

-2 , SP 128 

Ok 34 osób 

11.  Ciekawy świat MPCU Kraków Uczniowie klasa 

4  

Ok 14 osób 

12.  Prelekcja dla rodziców z 

przedstawicielami policji 

nt. dopalaczy i innych 

środków 

psychoaktywnych 

Komenda Miejska 

Policji ul 

Siemiradzkiego 

Rodzice SP 128 

gimnazjum 

Ok. 80 osób 

13.  „Bieg po zdrowie” 

profilaktyka uzależnień 

od nikotyny 

P. Flak 

współpraca z 

SANEPID 

Klasa 4 14 osób  

14.  Profilaktyka uzależnień 

behawioralnych 

MCPU Krąków  Klasy 3 

gimnazjum 

Ok 60 osób 
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Profilaktyka/ Warsztaty 2018/2019 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym 

 

Rodzaj działań 

profilaktycznych 
Realizatorzy Grupy odbiorców 

Realizacja zadań 

wynikających ze Szkolnego 

Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

Pedagog szkolny/Psycholog 

nauczyciele 

Wszyscy uczniowie LO 

 

 

Bezpieczeństwo w sieci Praesterno Uczniowie klas I LO 

Mądry nastolatek MPCU Kraków Uczniowie II klas LO  

Zajęcia „Odpowiedzialność 

prawna nieletnich” 

Policja 

 

Uczniowie  klas pierwszych   

i drugich LO  

Treningi umiejętności 

społecznych ( 4 wycieczki), 

Pedagog szkolny, Psycholog Uczniowie z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego  

 

 Szkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego z zakresu rekomendowanych 

programów profilaktycznych i  wdrożenie ich  do  bieżącej pracy 

 Opracowanie broszurki informacyjnej po krakowskich instytucjach bezpłatnej 

specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i społecznej oraz 

rozpowszechnienie jej wśród rodziców 

 zorganizowanie „Krakowskiego tygodnia dobrego słowa”, wydarzenia z udziałem 

uczniów, które miało na celu pokazać, że szkoła może być wolna od mowy nienawiści 

i hejtu, wypełniona pozytywnym przekazem i wzajemnym szacunkiem. 

 założenie adresu meil - bezpieczenstwo.sp128@interia.pl, na który rodzice 

anonimowo mogą zgłaszać problemy, informacja o założeniu meila została rodzicom 

przekazana przez dziennik elektroniczny 

 terapia zaburzeń emocjonalnych – zajęcia z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym prowadzona przez pedagoga szkolnego 

 zorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania, oceny efektywności Indywidualnych Programów Edukacyjno – 

Terapeutycznych i planowania pracy z dzieckiem 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące „Pozytywnego  dyscyplinowania” 

 

http://www.sp128.krakow.pl/
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 dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie: 

realizacja zajęć rewalidacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych oraz  trening Biofeedback 

 dokonano ewaluacji wewnętrznej dotyczącej: Realizacji zapisów Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego na godzinach wychowawczych  z naciskiem  na  

przemoc psychiczną, wzajemny szacunek, właściwą komunikację. 

 poprawiono zapisy w Statucie XXIII Liceum dotyczące warunków skreślenia ucznia                

z listy 

 

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  

 

5. Podejmowanie działań interwencyjnych  w przypadku ryzykownych zachowań.  

 apele porządkowe przeprowadzane przez dyrekcję w sytuacjach pojawienia się 

niebezpiecznych zachowań wśród uczniów 

 konsekwentne przestrzeganie zakazu używania gier typu „strzelanki” w bibliotece 

szkolnej  

 Szkolne Komisje Wychowawcze: w roku szkolnym 2018/19 odbyło się: 15 SP                                 

i  19 w liceum ,  dotyczyły: braku systematycznego realizowania obowiązku 

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

między uczniami), oceny niedostateczne, palenia papierosów, cyberprzmocy.                          

W komisjach uczestniczyli: dyrektor, rodzice, pedagog, wychowawca, uczeń.  

 interwencja Policji w szkole: 1) podejrzenie zaniedbań w rodzinie 

http://www.sp128.krakow.pl/
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 przeprowadzenie badań sondażowych wśród uczniów klas pierwszych przez  

pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na terenie szkoły 

 stałe doskonalenie form współpracy z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji 

rodziców podczas spotkań z wychowawcą, organizacja dyżurów, konsultacji  

 

      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 

 

http://www.sp128.krakow.pl/
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8. Wolontariat 2018/2019: 

 

Wolontariat uczniów klas 8 i liceum w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 128                            

(cel: integracja społeczności dwóch szkół) : 

 udzielanie pomocy młodszym kolegom i koleżankom uczęszczającym na świetlicę 

szkolną Szkoły Podstawowej nr 128 w odrabianiu zadań domowych, wspieranie 

uczniów w trakcie organizowanych zajęć, współorganizowanie zabaw (14 

wolontariuszy). 

 pomoc w organizacji Balu Karnawałowego dla uczniów Szkoły Podstawowej                   

nr 128 (wolontariusze + chętni uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego) 

 zorganizowanie Małego Biegu Skarżyńskiego dla przedszkolaków i pierwszej 

klasy Szkoły Podstawowej - realizacja koniec II semestru (wolontariusze + 

wybrani uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego). 

Działania nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 na rzecz 

innych instytucji, które aktywizują pozytywnie uczniów: 

 PCK: zbiórka żywności dla potrzebujących do paczek świątecznych (Renata 

Jabłońska- Guberniak); 

 Fundacja „Bez tajemnic”:  zbiórka nakrętek (Jadwiga Michalcewicz); 

  Dom Samotnej Matki przy Archidiecezji Krakowskiej: zbiórka odzieży, zabawek, 

artykułów niemowlęcych, gospodarstwa domowego itd. (Anna Kuźnicka, 

Agnieszka Kukawka, wychowawcy świetlicy); 

 Hospicjum św.  Łazarza: sprzedaż kartek, (Anna Szmyd) 

 Zbiórka makulatury i zużytych baterii (Aneta Szewc, Anna Głogowska) 

 

9. Ewaluacja 

 

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

spotkaniu roboczym partnerów ZPB w dn. 06.06.2019 oraz wnioski i rekomendacje                              

z ewaluacji wewnętrznej)  następujące działania podnoszące bezpieczeństwo placówki na rok 

szkolny 2019/20: 

http://www.sp128.krakow.pl/
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 opracowanie wspólnej tematyki godzin wychowawczych dla poszczególnych klas             

(w 50%), reszta do dyspozycji wychowawcy w celu ujednolicenia działań 

profilaktycznych  

 uwzględnienie w programie wychowawczo – profilaktycznym próśb rodziców 

zawartych w ankietach, które dotyczą propozycji tematyki oddziaływań 

profilaktycznych na godzinach wychowawczych min. lekcje o tolerancji, szacunku                  

w relacjach rówieśniczych  

 po przeprowadzonych w danej klasie warsztatach, które są prowadzone przez 

instytucje zewnętrzne, wychowawcy rozmawiają  z   uczniami na temat warsztatów                   

i zapisują temat warsztatów jako temat godziny wychowawczej 

 zorganizować zajęcia profilaktyczne dla uczniów liceum na temat rozwiązywania                         

i zażegnywania konfliktów 

 uruchomienie Szkolnej Skrzynki Zaufania dla uczniów liceum, która umożliwi 

zgłaszanie ważnych spraw, problemów anonimowo 

 ciąg dalszy szkoleń nauczycieli w zakresie rekomendowanych programów 

profilaktycznych 

 zorganizować szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat dopalaczy  

 kontynuowanie działań zmierzających do  zdobycia środków finansowych na 

renowację pomnika autorstwa Bronisława Chromego znajdującego obok szkoły ( pan 

Marek Wilczek koordynatorem działań). 

 dalsza wycinka suchych gałęzi lub drzew 

 działania zmierzające do renowacji boiska do koszykówki oraz budowy placu zabaw 

 dokończenie termomodernizacji budynku , remont parkingu szkolnego i drogi 

dojazdowej  

 działania zmierzające do zainstalowania dodatkowej lampy przy boisku szkolnym – 

ochrona przed dewastacją osób z zewnątrz 
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Współpraca z lokalna Policją w roku szkolnym 2018/19 

 

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 2018/19 w ramach współpracy z lokalną policją podejmowane 

były następujące działania: 

 Listopad 2018 odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej                             

i liceum na temat Dopalaczy i innych środków psychoaktywnych  przeprowadzona 

przez pana Macieja Szmidta z Komendy Miejskiej Policji ul. Siemieradzkiego 

 Maj 2019 przeprowadzenie zajęć dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej  na 

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

Burdak z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich Komisariatu III Policji  

 czerwiec 2019 przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej   

przez  pana Krupę z  Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich Komisariatu 

III Policji na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. 

 6 czerwca 2019 roku w ZSO nr 9 odbyło się spotkanie robocze partnerów ZPB,         

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

Policji w Krakowie   

 W roku szkolnym 2018/19 dyrekcja szkoły kierowała następujące pisma na KPIII : 

 1) dwukrotnie pismo w sprawie agresywnych zachowań uczniów 

 2) dwukrotne pismo o zwiększenie patroli w związku z ekshibicjonistą 

obnażającym  się w parku przy szkole 

3) pismo dotyczące fałszywego alarmu bombowego w czasie matur 

4) pismo z prośbą o patrol policji podczas trwania w szkole nocy filmowej                 

i dyskoteki szkolnej 

http://www.sp128.krakow.pl/
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