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PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGIERZU 
Lp. Cele szczegółowe 

programu 
Zadania do realizacji Formy i metody realizacji 

zadań 
Adresaci podjętych 

działań 
Przewidywane 

efekty podjętych 
działań 

Osoby 
odpowiedzialne za 

realizację 

Terminy 
realizacji 

zadań 

1 2 3 3 5 6 7 8 
1. Podejmowanie szybkich 

i trafnych działań 
interwencyjnych w sytuacjach 
zagrażających uczniom zgodnie 
ze Statutem Szkoły 

Usprawnienie systemu 
informacyjno-decyzyjnego. 
Stworzenie przejrzystych reguł 
określających sposoby 
postępowania nauczycieli 
i pracowników szkoły w sytuacjach 
zagrażających uczniom.  

Systematyczne wdrażanie 
w życie postanowień 
Statutu Szkoły, Programu 
Wychowawczo-
Profilaktycznego  Szkoły 
oraz Programu 
Bezpieczeństwo w szkole. 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
pracownicy szkoły, 
uczniowie, rodzice, 
środowisko 
lokalne. 

Szybka reakcja 
w sytuacjach 
zagrażających 
uczniom. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, rodzice 
i pracownicy szkoły 

Cały rok 

  Współpraca z instytucjami 
i podmiotami w celu poprawy 
bezpieczeństwa szkole: policja, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, 
Zespół Interwencji Kryzysowej, 
Zespół Profilaktyki i Uzależnień, 
inne instytucje. 

1.Pomoc i wsparcie 
w realizacji Programu 
Wychowawczo- 
Profilaktycznego  Szkoły. 
2.Finansowanie nagród 
konkursów o tematyce 
profilaktycznej. 
3.Dostarczanie materiałów 
do realizacji zadań ww. 
programu. 
4.Udział uczniów 
w konkursach plastycznych 
o tematyce antynałogowej. 
5.Pomoc w realizacji zajęć 
psychoedukacyjnych 
z elementami socjoterapii 
6.Pomoc w organizacji 
happeningów, akcji, 
spektakli profilaktycznych, 
przedstawień dla 
najmłodszych. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, rodzice 
i pracownicy 
szkoły. 

Zwiększenie 
skuteczności 
w zakresie 
współdziałania szkoły 
z wymienionymi 
instytucjami 
i podmiotami. 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, rodzice 
i pracownicy szkoły. 

Cały rok 

2 Poszerzenie wiedzy uczniów 
w zakresie bezpieczeństwa. 

1.Prowadzenie pogadanek na 
temat: zagrożeń nałogami 
i propagowania zdrowego stylu 
życia, higieny osobistej itp. 
2.Pomoc w organizowaniu 

Pogadanki prelekcje, 
szkolenia, dyskusje, filmy, 
pokazy, warsztaty. 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
uczniowie. 

Promowanie 
pozytywnych postaw 
i wzorców wśród 
uczniów.  

Pielęgniarka szkolna, 
pedagodzy 
nauczyciele. 

Cały rok 



konkursów dotyczących ww. 
tematów. 
3.Okresowa kontrola stanu higieny 
uczniów. 
4. Realizacja projektów. 

3. Systematyczne informowanie 
rodziców i uczniów o zasadach 
bezpieczeństwa. 

Systematyczne przypominanie 
rodzicom i uczniom zasad 
bezpieczeństwa zgodnie ze 
Statutem Szkoły. 
 

Spotkania z rodzicami 
uczniów 
i przedstawicielami 
instytucji wspomagających, 
apele porządkowe, 
pogadanki. 

Uczniowie, rodzice Zapewnienie 
większego 
bezpieczeństwa 
uczniów; włączanie 
rodziców do działań 
podnoszących 
poziom bhp w szkole. 

Wychowawcy, 
pedagodzy, dyrektor. 

Cały rok 

4. Niwelowanie miejsc 
niebezpiecznych w szkole. 

Monitorowanie wizyjne jako 
istotny czynnik w zapewnieniu 
bezpieczeństwa. 
Ewaluacja bezpieczeństwa na 
przerwach. 

Założenie monitoringu 
wizyjnego. 

Osoby 
przebywające na 
terenie szkoły. 

Systematyczna 
analiza i szybkie 
reagowanie na 
zagrożenia. 

Dyrektor Cały rok 

5. Kreowanie wspierającego i 
bezpiecznego środowiska 
szkolnego. 

Spotkania integracyjne grup 
wiekowych pod hasłem „Stop 
przemocy” 

Spotkania grup wiekowych Uczniowie 
wszystkich klas. 

Kontakty, poprawa 
bezpieczeństwa w 
szkole. 

Opiekunowie grup 
wiekowych i 
wychowawcy. 

Cały rok 

Przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów i rodziców dotyczącej 
bezpieczeństwa na terenie szkoły 
i w najbliższym jej otoczeniu. 

Ankieta, analiza ankiety, 
ewaluacja ankiety. 

Nauczyciele, 
uczniowie, rodzice. 

Niwelowanie miejsc 
niebezpiecznych w 
szkole, zwiększenie 
poczucia 
bezpieczeństwa. 

Koordynatorzy ds. 
bezpieczeństwa. 
Pedagodzy. 

Cały rok 

Spotkania dotyczące 
bezpieczeństwa w szkole. 

Spotkania z dyrektorem, 
koordynatorem ds. 
bezpieczeństwa, 
Opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego. 

Uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice 

Szybka interwencja, 
poprawa 
bezpieczeństwa. 

Dyrektor, 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa, 
Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. 

Cały rok 

 

 


