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Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań: 
 

1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej otoczenia poprzez zaangażowanie 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

2. Zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów. 

3. Zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami 

odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich 

sprawców czynów karalnych.  

4. Nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą 

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 

szkole i jej otoczeniu. 

 
ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA: 
 

Infrastruktura na zewnątrz szkoły. 

 

Zadanie do realizacji Działania Podmiot 

wykonujący 

Termin 

realizacji 

Monitoring otoczenia  

szkoły 

Zamontowanie kamery w 

okolicy szkoły-Kocie Planty 

Urząd  miasta, 

Straż Miejska. 

Do 2020 r. 

Prace remontowe. Remont placu przy  szkole- 

uzupełnienie kostki brukowej. 

 

Uzupełnienie ubytków elewacji, 

remont balkonów, kominów w 

internacie 

Szkoła, Urząd 

Miasta, 

Firma zewnętrzna. 

Do 2020 r. 

 

Infrastruktura wewnętrzna szkoły. 
 

Zadanie do realizacji Działania Podmiot 

wykonujący 

Termin 

realizacji 

Rozbudowa 

monitoringu. 

 

Zamontowanie kamery przy 

schodach do szatni sali 

gimnastycznej. 

 

Zamontowanie kamery w 

warsztatach szkolnych. 

Szkoła, 

Firma zewnętrzna. 

do 

września 

2018 r. 

Remont pomieszczeń 

szkolnych. 

Systematyczne remonty sal 

lekcyjnych i korytarzy. 

Szkoła na bieżąco 

Utworzenie klasopracowni i 

opracowanie ich regulaminu. 

Szkoła 

Nauczyciele – 

opiekunowie sal. 

na bieżąco 



Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

Zadanie do realizacji Działania Podmiot wykonujący Termin 

realizacji 

Policyjne patrole lub 

patrole Straży 

Miejskiej wokół 

szkoły. 

Wzmożenia patroli w porze 

wieczorowej, zwłaszcza w 

okresie zimowym. 

Policja, 

Straż Miejska 

Na bieżąco 

Współpraca  

dzielnicowego ze 

szkołą. 

Zorganizowanie spotkań 

dzielnicowego z młodzieżą. 

Szkoła, 

Policja, 

Dzielnicowy. 

Corocznie 

Prowadzenie 

dziennika 

elektronicznego. 

Bieżące monitorowanie sytuacji 

szkolnej ucznia. 

 

Systematyczne informowanie 

rodziców o postępach w nauce, 

zachowaniu i frekwencji. 

Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Psycholog, 

Nauczyciele. 

Na bieżąco 

Dyżury nauczycieli. Zaktualizowanie i dopracowanie 

regulaminu dyżurów do 

bieżących potrzeb. 

 

Zespół ds. dyżurów. Do 

czerwca 

2018 r. 

Działalność gabinetu 

profilaktyki 

przedlekarskiej. 

Udzielanie pomocy w nagłych 

sytuacjach. 

 

Organizowanie zajęć 

profilaktycznych dla młodzieży. 

 

Pielęgniarka szkolna. Na bieżąco 

Ewakuacja Przeprowadzenie próbnych 

ewakuacji dla uczniów i 

pracowników szkoły. 

Dyrekcja, 

Nauczyciel edukacji 

dla bezpieczeństwa. 

2 razy w 

roku 

szkolnym 

Szkolenia BHP Systematyczne szkolenia dla 

uczniów i pracowników z 

zakresu udzielania pierwszej 

pomocy i BHP. 

Nauczyciel EDB, 

Specjalista ds. BHP 

Corocznie 

 

 

Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

Zadanie do realizacji Działania Podmiot 

wykonujący 

Termin 

realizacji 

Aktualizacja 

Programu 

Wychowawczo-

Profilaktycznego 

szkoły 

Ustalenie celów i zadań 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły. 

 

 

 

 

Zespół opracowujący 

dokument, 

Rada Pedagogiczna, 

 

Rada Rodziców. 

Corocznie 

 



Prowadzenie działań 

edukacyjnych dla 

uczniów. 

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych w ramach 

lekcji wychowawczych m.in. na 

temat: Bezpieczeństwo w sieci. 

Jak radzić sobie z agresją. Do 

kogo zwrócić się o pomoc? 

Przyczyny i skutki wagarów; 

Pozytywne formy spędzania 

czasu wolnego; 

Profilaktyka zagrożeń. 

Zdrowy styl życia; 

Jak radzić sobie ze stresem? 

Negocjacje i mediacje w 

sytuacjach  konfliktowych. 

 

Programy profilaktyczne: 

ARS, czyli jak dbać o miłość? 

Dopalacze i nie tylko – nowe 

wyzwania wychowawcze. 

Koleżeńska interwencja przeciw 

uzależnieniom. 

 

Wyjazdy i warsztaty 

integracyjne dla wszystkich 

zespołów klasowych. 

  

Lekcje wychowawcze  w 

Zakładzie Karnym. 

 

Realizacja programu 

przedmiotu: Edukacja dla 

bezpieczeństwa. 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

przedmiotu, 

Psycholog, 

Pedagog, 

Pielęgniarka szkolna, 

OPTU, 

Policja, 

Zakład karny, 

PPP. 

Na bieżąco 

Włączenie uczniów 

do realizacji programu 

ZPB. 

Udział w grupach realizujących 

zaplanowane działania. 

Wychowawcy, 

Zespół koordynujący. 

 

Na bieżąco 

Bieżące informowanie 

uczniów 

o działaniach i 

zadaniach 

podejmowanych w 

ramach 

realizowanego 

projektu 

Zapoznanie uczniów na lekcjach 

wychowawczych z wynikami 

badań 

ankietowych przeprowadzonych 

w szkole. 

 

Udział przedstawicieli 

Samorządu 

Uczniowskiego w spotkaniach 

roboczych w ramach realizacji 

projektu. 

 

Prowadzenie akcji informacyjnej 

wśród uczniów. 

 

Umieszczanie informacji o 

Szkoła, 

Zespół koordynujący, 

Wychowawcy. 

Do 

czerwca 

2018 r. 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

jw. 

 

 

jw. 



realizacji projektu 

ZPB na stronie internetowej 

szkoły. 

 

Edukacja uczniów 

pod kątem 

zachowania się w 

sytuacjach 

zagrożenia. 

Organizowanie i prowadzenie 

spotkań w ramach realizacji 

projektu: 

Odpowiedzialność za życie i 

wybory. 

Bezpiecznie do celu 

Bezpieczny internet. 

 

Udział w Programie Wczesnej 

Interwencji: FreD Goes Net. 

 

Udział w spotkaniach 

warsztatowych w SOiK. 

Szkoła, 

MORD, 

Policja, 

SOiK. 

 

Według 

terminarza 

Edukacja uczniów 

pod kątem 

odpowiedzialności 

prawnej 

nieletnich i osób 

pełnoletnich. 

 

Organizowanie spotkań 

z policjantami Zespołu ds. 

Nieletnich, 

Kuratorami Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich 

przy Sądzie Rejonowym w 

Nowym Sączu. 

Policja, 

Zespół Kuratorów 

przy Sądzie 

Rejonowym, 

Szkoła, 

Wychowawcy. 

Corocznie 

Propagowanie 

pozytywnych form 

aktywności fizycznej i 

spędzania wolnego 

czasu. 

Zawody i konkursy sportowe. 

 

Uatrakcyjnianie lekcji 

wychowania fizycznego i 

edukacji zdrowotnej. 

 

Zwiększenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych: 

Współpraca nauczycieli z 

instytucjami 

wspomagającymi proces 

rozwoju i wychowania (nauka i 

terapia): 

PPP, Miejski Ośrodek Terapii 

Uzależnień, 

MOSiR, 

Miejski Ośrodek Kultury, 

Udział młodzieży w projektach 

unijnych. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, Pedagog, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

uczestniczący w 

projekcie. 

Na bieżąco 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

Działalność wolontariatu 

szkolnego.   

Opiekun szkolnego 

klubu wolontariatu. 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Psycholog, 

Samorząd 

Uczniowski 

Na bieżąco 



 

Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na 

poprawę bezpieczeństwa w szkole. 

 

 

Zadanie do realizacji Działania Podmiot 

wykonujący 

Termin 

realizacji 

Współpraca z 

rodzicami  na rzecz 

poprawy 

bezpieczeństwa w 

szkole. 

Zapoznanie rodziców  z 

obowiązującymi w szkole 

regulaminami, dokumentami, 

programami, projektami. 

 

Udział  w spotkaniach 

w ramach projektu ZPB. 

 

Pomoc w opracowaniu planu 

działań. 

 

Udział rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych. 

 

Pomoc w organizowaniu akcji i 

uroczystości szkolnych. 

 

Informowanie rodziców o 

działaniach 

i podejmowanych zadaniach w 

ramach projektu. 

 

Organizowanie spotkań 

profilaktycznych dla rodziców. 

 

Dyrekcja, 

Rodzice, 

Zespół koordynujący. 

Początek 

roku 

szkolnego 

 

 

Na bieżąco 

 

 

I – IV 2018 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

Według 

terminarza 

 

 
Uwagi końcowe. 
 
Zaplanowane powyżej działania będą uzupełniane zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska 
szkolnego. 
 
 
Do wiadomości: 
 

 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza 

 Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu 

 

 


