ZPB
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Działania zrealizowane w edycji
2012 – 2017
OBSZAR ORGANIZACYJNY
1. Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w
celu doskonalenia poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez dalszą
realizację:
 informowaniem policji nt. nagłych zdarzeń mających miejsce na terenie szkoły
 pogadanki i prelekcje profilaktyczno-prewencyjne przedstawicieli policji z
młodzieżą szkoły oraz ich rodzicami,
 propagowanie programu ZPB poprzez: gazetki szkolne, komunikaty podawane
przez, stronę internetową szkoły, lokalną prasę, itp.
2. Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole
3. Świadomość prawna nastolatka – warsztaty i pogadanki dla uczniów II klas
– działania cykliczne realizowane przez specjalistów np. Przedstawicieli KPP
oraz Straży Miejskiej
 „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – cyklicznie wszyscy uczniowie
 Prawo – przywilej czy… kara? Przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny,
odpowiedzialność za własne czyny – cywilna i karna.

4. Stała współpraca w ramach ZPB z Uczniowską Radą szkoły: m.in.
promowanie wolontariatu, akcje profilaktyczne, happeningi,
 Przeprowadzenie sejmiku uczniowskiego na temat „hejtowania” tolerancji –
z udziałem psychologa szkolnego p. A. Płonka-Borowczyk
 Sejmik na temat wpływu cyfryzacji na nasz mózg, rozwój i funkcjonowanie
(w tym społeczne) – z udziałem psychologa szkolnego p.

E. Juraszek-

Piwowarczyk
 Sejmik „Szpan czy obciach? – wygląd a zdrowie z udziałem pani kosmetolog
 Akcje charytatywne: góra grosza, „poduszka dla maluszka”, wielkanocny
koszyk, szlachetna paczka, „Kup pan szczotkę” „Opatrunek na ratunek”
5. Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu, cyberprzemoc ( w tym
seksualna”,

cyberprzestępczość,

zjawiska

narkotykowe

w

cyberprzestrzeni- cykliczne szkolenie młodzieży prowadzone przez:
 p.Piotra Rychły – pedagog resocjalizacji- Centrum DoradczoSzkoleniowe AUXILIUM
 oraz współpraca ze Strażą Miejska w Oświęcimiu
6. „Narkotyki prawda i mity” „Nie piję”- warsztaty profilaktyczne realizowane
przez terapeutę uzależnień p. Zbigniew Krempicki z Biura Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie
7. Udział

w

programie

„Nie

zmarnuj

swojego

zycia”

–

spotkanie

profilaktyczne z „RYMcerze” – Jonatanem Blank oraz Łukaszem Bęś
8. „Dziękuje nie piję” warsztaty dla klas III Straż Miejska oraz warsztaty
profilaktyczne dot. zażywania narkotyków realizowane przez p. Paulinę
Michurę terapeutę uzależnień
9. Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami, środkami
psychoaktywnymi,
przez p.Piotra

dopalaczami

Rychły

pedagoga

–

cykliczne

resocjalizacji–

warsztaty
Centrum

prowadzone
Doradczo-

Szkoleniowe AUXILIUM
 „Wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych. –
/alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze itp./”

 „Szkodliwe działanie marihuany”
 „Potrafię odmówić”
 „Zagrożenia spowodowane używaniem środków odurzających, narkotyków,
dopalaczy”
10. „Agresja i przemoc w szkole” – warsztaty profilaktyczne
11. Podjęcie działań w ramach akcji Bezpieczny Internet” – warsztaty
profilaktyczne ze specjalistami, lekcje wychowawcze, gazetka ścienna.
12. Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego – warsztaty realizowane
przez „CUDER”
13. Udział w rekomendowanym programie profilaktycznym „Archipelag
Skarbów” realizowanego przez twórców programu - druga edycja. Zajęcia
warsztatowe, w których udział brali uczniowie klas II i III. Szkolenie rady
pedagogicznej.
14. Warsztaty o tolerancji „ Inni to także my”- organizowane przez Bibliotekę
pedagogiczna w Oświęcimiu
15. Propagowanie czytelnictwa w śród młodzieży: „Dyskusyjny klub ksiązki”
oraz aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia: zajęcia sportowe z piłki
siatkowej, koszykówki, pin-ponga, tańca,
16. „Zachowania asertywne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach” –
warsztaty dla młodzieży oraz „Stres i depresja u dzieci i młodzieży –
szkolenie dla rady pedagogicznej – Pracownia profilaktyczna „Krokus”
17. Cykliczne realizowanie akcji „Bezpieczne ferie” , „Bezpieczne wakacje” –
wychowawcy nauczyciele, zespół psychologiczno-pedagogiczny oraz
zaproszeni eksperci
18. Bieżąca realizacja zajęć z psychologiem/pedagogiem szkolnym w
ramach projektu „Nie bo Tak”, którego autorem je PARPA
19. Diagnozowanie wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa, potrzeb oraz
zagrożeń: ankiety, wywiady, obserwacje
20. Szkolenie młodzieży z udzielania pomocy przedmedycznej
21. Realizacja programu zalecanego przez Sanepid i Kuratorium Oświaty
„ Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”
22. Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w
ramach realizowanego projektu

23. Bezpieczeństwo w szkole – poprawa infrastruktury w szkole poprzez:
 Wykonanie balustrad dwóch klatek schodowych wejścia głównego
 Rozbudowa parkingu dla pracowników szkoły, wymiana kostki brukowej
wokół szkoły
 Wymiana

barierek

na

klatce

schodowej

oraz

założenie

taśm

antypoślizgowych na schodach
 Przystosowanie toalet dla potrzeb uczniów klas I-III
 Przystosowanie wybranych sal lekcyjnych dla uczniów klas I Szkoły
Podstawowej
 Remont wybranych sal lekcyjnych, gabinetów pedagoga i psychologa
 Remont Sali lekcyjnej pod kątem przekształcenia jej w świetlicę szkolna dla
młodszych uczniów
 Rozbudowa monitoringu szkolnego i remont systemu alarmowego
24. Współpraca szkoły z partnerami

Partnerzy Szkoły w realizacji ZPB
1.Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
2. Urząd Miasta w Oświęcimiu
3. Straż Miejska w Oświęcimiu
4. Kuratorska Służba Sądowa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
6. Uczniowska Rada Szkoły
7. Rada Rodziców
8. p. Piotr Rychły – Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
9. p. Zbigniew Krempicki warsztaty Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
12. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
13. Doradcy zawodowi – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
14. Mobilne Centrum Informacji w Krakowie
15. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oświęcimiu

Wszystkim Partnerom w realizacji programu serdecznie dziękujemy i liczymy
na owocną współpracę!!!!

