
 

 

 

 

 

 

W listopadzie 2008 roku nasza szkoła podjęła starania w celu uzyskania certyfikatu                             

w programie „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”, realizowanym przez 

Małopolską Komendę Policji. 

Realizacja programu miła na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie zagrożenia w 

szkole i jej środowisku oraz ukierunkowanie działań mających na celu poprawę 

poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program zakłada, że rozwiązywanie problemów powinno odbywać się we współpracy                        

z partnerami w środowisku lokalnym (dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, 

samorząd, Policja Sąd Rejonowy, itp), z których każdy odniesie korzyść z jego 

rozwiązania. 

W ramach realizacji programu przeprowadzone zostały:  

- ankiety wśród uczniów i rodziców dotyczące rozpoznania zagrożeń  

- analizy tych ankiet dokonał powołany zespół ds. bezpieczeństwa wraz z partnerami 

programu  

- wizja lokalna na terenie szkoły i terenu mu przyległemu pod kątem bezpieczeństwa                            

i ujawnienia miejsc niebezpiecznych mogących mu zagrozić, przeprowadzona przez 

przedstawicieli:  

 KPP w Oświęcimu - p. J. Ślusarczyk, 

  Rady Rodziców -  p. M Jeleń,  

 Samorządu Uczniowskiego – Wojciecha Cembali  

 Koordynatora realizacji Programu ZPB – pedagog szkolny, p. M. Bożek 

Podczas spotkania, które odbyło się w dniu 21.05.2009 r,. zostały przedstawione 

wyniki ankiet, co pozwoliło zdiagnozować zagrożenia oraz określić możliwości 

zmniejszenia ich skali w środowisku oraz zdefiniować działania oraz partnerów 

programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 

Partnerami naszej szkoły są:  

 Urząd Miasta w Oświęcimiu 

To już za nami……. 

 

Zintegrowana Polityka 

Bezpieczeństwa 



 Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu 

  Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu  

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego 

 Komenda Straży Miejskiej 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu 

 Rada Rodziców  

 Uczniowska Rada Szkoły 

 

Dnia 13 kwietnia 2010 r nasza szkoła złożyła  wniosek o przyznanie certyfikatu 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo do Wydziału Wojewódzkiej Komendy Policji w 

Krakowie. W maju  2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Dyrektorem szkoły panią mgr 

Grażyną Korczyk i pełnomocnikiem ds. programu Zintegrowanej Polityki 

Bezpieczeństwa w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji                             

w Oświęcimiu w celu kontroli dokumentacji i spełnienia warunków określonych przez 

regulamin programu do pozyskania przez szkołę Certyfikatu. 

 

Po dokonaniu analizy i weryfikacji wszystkich wymogów koniecznych do uzyskania 

Certyfikatu nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”               

w edycji 2010 – 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 2010-2012 

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 

– Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 

 

Po uzyskaniu Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 

nasza szkoła w dalszym ciągu podejmowała różnorodne działania 

mające na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych 

uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły. Na podstawie 

analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu 

szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych 

działań na lata 2010 - 2012: 

 W celu poprawy infrastruktury szkoły dokonano remontu niektórych sal, części 

korytarzy, wymiany okien. Aby poprawić bezpieczeństwo w szkole na i zewnątrz 

jej zmodernizowano i rozszerzono monitoring wizyjny szkoły, dokonano 

wymiany okien, stolarki drzwiowej. Budynek szkoły został również ocieplony. 

 Wymiana ogrodzenia 

 Wymiana instalacji odgromowej w części podziemnej 

 W ramach zwiększenia bezpieczeństwa uczniów podczas ich pobytu w szkole 

dokonano reorganizacji dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw, ze 

szczególnym uwzględnieniem toalet szkolnych (walka z palącymi uczniami) 

oraz szatni. 

 Aby ułatwić dostęp do informacji szczególnie rodzicom, do szkoły został 

wprowadzony dziennik elektroniczny „Librus”. Pozwala to rodzicom oraz 

nauczycielom na lepszą kontrolę frekwencji uczniów oraz postępów w nauce 

oraz na szybszy kontakt rodzica z nauczycielem/ wychowawcą   

 

W ramach działań profilaktycznych podejmowano następujące 

inicjatywy: 

 Realizacja zajęć socjoterapeutycznych, mających na celu działania 

profilaktyczne w zakresie podejmowania zachowań ryzykownych,  



 Uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele i rodzice brali udział w warsztatach 

profilaktycznych „Archipelag Skarbów” oraz „Stop Cyberprzestępczości 

 Zajęcia psychoedukacyjne mające na celu budowanie poczucia wartości, 

kształtowanie adekwatnej samooceny, kształtowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych 

 Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń” 

 Przyłączenie się do akcji „Kibicuję fair play” 

 Warsztaty dla uczniów „Grupy destrukcyjne – mechanizm działania sekt; 

„Narkotyki prawdy i mity” 

 Realizacja Programu „Trzymaj formę”, realizacja działań w ramach 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 

 Promowanie w śród uczniów idei wolontariatu 

 

 

W ramach opracowanego nowego programu ZPB pozyskaliśmy 

nowych partnerów  

 Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu 

 Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu 

 Stowarzyszenie „Szansa” – świetlica socjoterapeutyczna 

 Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z 

Poznania 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

 

 

 

 

 


