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Zintegrowany Plan Działania na rok szkolny 2019/2020  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie 

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

Działania organizacyjne 

Zadanie Partner biorący 

udział w zadaniu 

Środki 

 

Termin 

realizacji 
Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły 

podstawowej i liceum sprawozdania z działań podjętych w roku 

szkolnym 2018/19 oraz  Zintegrowanego Planu Działania na rok 

szkolny 2019/20 

 

Administrator strony - Październik 2019 

Zorganizowanie spotkania z Radą Rodziców dotyczącego 

zatwierdzenia  Programu Wychowawczo- Profilaktycznego dla 

ZSO nr 9 na rok szkolny 2019/20, oraz  przedstawienie 

Zintegrowanego  Planu Działania na rok szkolny 2019/20. 

 

Rada Rodziców - Do końca września 

2019 

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące „Dopalaczy” 

 

Dalsze szkolenia nauczycieli z zakresu rekomendowanych 

programów profilaktycznych i  wdrażanie ich  w  bieżącej pracy. 

 

 

 

Małopolski Niepubliczny 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „Kangur” 

 

 

- 

 

 

 

 

I semestr roku 

szkolnego 2019/20 

http://www.sp128.krakow.pl/
http://www.xxiiilo.krakow.pl/
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Przeprowadzenie szkolenia nowo przyjętych nauczycieli z procedur 

postępowania w sytuacjach trudnych 

 

Pedagog szkolny - I semestr roku 

szkolnego 2019/20 

Opracowanie wspólnej tematyki godzin wychowawczych dla 

poszczególnych klas  (w 50%), reszta do dyspozycji wychowawcy 

w celu ujednolicenia działań profilaktycznych. Położyć szczególny 

nacisk na zagadnienia tolerancji i właściwych relacji 

rówieśniczych. 

 

Pedagog + zespół 

wychowawców 

- Do końca września 

2019 

Ewaluacja wewnętrza dotycząca roli samorządu uczniowskiego                         

i jego wpływu na funkcjonowanie szkoły. 

 

Zespół powołany przez 

dyrekcję 

- Rok szkolny 

2019/20 

Przeprowadzenie diagnozy poczucia bezpieczeństwa                      

w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128. 

 

Pedagog 

Wychowawcy klas 

- II semestr 2019/20 

 Działania prewencyjne i profilaktyczne 

 
Realizacja działań  wynikających z Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego.     

 

Pedagog szkolny, zespół 

nauczycieli  

 

- Cały rok szkolny 

Ustalenie  planu dyżurów. Nauczycieli uczących w oddziałach 

szkoły podstawowej odprowadzają uczniów na stołówkę szkolną by 

zwiększyć bezpieczeństwo związane z ich zachowaniem się na 

szkolnych korytarzach 

 

Nauczyciele                                       

i wychowawcy 

- Cały rok szkolny 

http://www.sp128.krakow.pl/
http://www.xxiiilo.krakow.pl/
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Kontynuacja współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa                 

i organizacja zajęć profilaktycznych dla  uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128: 

-  klasa pierwsza  - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa 

- Rok szkolny 

2019/20 

Przeprowadzenie prelekcji na temat „Odpowiedzialność prawna 

nieletnich” dla uczniów  klasy 7 oraz uczniów  klas pierwszych                            

i drugich LO 

 

Komisariat III Policji  

Ul Strzelców 16 

Kraków 

- Rok szkolny 

2019/20 

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 

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

2019/20 

 

Tolerancja – spektakl profilaktyczny dla klas 1-3 oraz 5-8 Teatr Edukacyjny 6 zł od 

ucznia 

Listopad 2019 

Kontynuowanie współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień organizacja zajęć profilaktycznych dla  

Szkoły podstawowej:   
Jak radzić sobie ze stresem oraz  Program profilaktyki uzależnień 

behawioralnych – klasy 7 i 8 

Pasje i zainteresowania  klasa 6 

Akademia optymizmu  klasa 5 

Liceum: „Mądry nastolatek”   

MCPU Kraków 

Ul. Rozrywka 1 

- Rok szkolny 

2019/20 

http://www.sp128.krakow.pl/
http://www.xxiiilo.krakow.pl/
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Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego dla klas 

I-III „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia 

psychicznego. 

 

Przeszkoleni 

wychowawcy klas I-III 

 Cały rok szkolny 

Kontynuacja programu profilaktycznego we współpracy z Stacją 

Sanitarno - Epidemiologiczną „Trzymaj formę”. 

 

Powiatowa  Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna 

 

- Cały rok szkolny 

Przestrzeganie zakazu na terenie szkoły noszenia przez uczniów 

symboli, napisów, emblematów: klubów piłkarskich (Wisła, 

Cracovia), rasistowskich, homofobicznych, propagujących środki 

odurzające,  

 

Grono Pedagogiczne - Cały rok szkolny 

Dostosowanie metod nauczania do pracy z uczniem z orzeczeniem: 

realizacja zajęć rewalidacyjnych mających na celu rozwijanie 

kompetencji społecznych i komunikacyjnych, trening Biofeedback. 

Nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  nr 1,  

- Cały rok szkolny 

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

2019/20 

Kontynuowanie terapii zaburzeń emocjonalnych – zajęcia z 

uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

Pedagodzy 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  nr 1 

-  

Cały rok szkolny 

Pracować nad uświadomieniem uczniom nieuchronności kar 

statutowych, konsekwentnie stosować kary wobec tych, którzy 

łamią szkolny regulamin, 

 

 

 

Wychowawcy klas  - Cały rok szkolny 

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

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 

 

Pielęgniarka szkolna 

Rada 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 

Kontynuacja działań 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 dla uczniów 

łamiących  regulamin szkoły lub przejawiających trudności 

wychowawcze 

Pedagog, psycholog, 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

- Cały rok szkolny 

http://www.sp128.krakow.pl/
http://www.xxiiilo.krakow.pl/
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 rodzice, wychowawcy 

domu dziecka, 

wychowawcy placówek 

opiekuńczych, kuratorzy 

Zakaz udziału w imprezach szkolnych o  charakterze rekreacyjnym 

np. rajd szkoły, „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 

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 

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

Kontynuacja działań zmierzających do renowacji pomnika  

(powołanie komisji ds. renowacji pomnika) 

 

 

Firma zewnętrzna  + 

powołany zespół 

koordynator p. Marek 

Wilczek 

Konieczna 

wycena  

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 

http://www.sp128.krakow.pl/
http://www.xxiiilo.krakow.pl/
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Działania zmierzające do renowacji  kolejnej części boiska oraz 

budowy placu zabaw   

 

Zgłoszenie projektów do 

budżetu obywatelskiego 

Ok.200 tys. 

każdy projekt 

     Rok 2020 

Kontynuowanie współpracy ze Strażą Pożarną - zorganizowanie 

próbnej ewakuacji z budynku  szkolnego, upowszechnianie wiedzy 

na temat postępowania w razie pożaru. 3 próbne alarmy. 

 

 Straż Pożarna,  - Wrzesień/ 

październik 2019 

 Obszar techniczny budynku 
 

Dokończenie termomodernizacji budynku , remont parkingu i drogi 

dojazdowej do szkoły 

 

Firma zewnętrzna Fundusze z 

UMK 

Rok szkolny 

2019/20 

Działania zmierzające do zainstalowania dodatkowej lampy przy 

boisku szkolnym – ochrona przed dewastacją osób z zewnątrz 

 

Firma zewnętrzna Konieczna 

wycena 

Rok szkolny 

2019/20 

Dalsza wycinka suchych gałęzi i chorych drzew Firma zewnętrzna 2,000 zł Rok szkolny 

2019/20 

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

