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Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2013/2014 

Cele planu działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: 

 

1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole 
programów: wychowawczego i profilaktyki. 

2. Promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów. 

3. Zmniejszenie skali zjawiska agresji, przemocy rówieśniczej w szkole. 

4. Prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa 
uczniów  oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.  

5. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży. 

 

Zadanie  Formy realizacji Termin 

Planowanie pracy na cały 
rok szkolny i 
koordynowanie działań w 
zakresie bezpieczeństwa  w 
ramach realizowanych 
programów: profilaktyki 
„Bezpieczna szkoła” i „ 
Stop przemocy”. 

Analiza programów 
profilaktyki i 
wychowawczego szkoły, 
planów pracy 
wychowawców. 

Zebranie i zestawienie 
zadań, form i celów 
realizowanych w  ramach 
zapobiegania agresji i 
podnoszenia 
bezpieczeństwa w szkole. 

Analiza dokumentów 
regulujących pracę szkoły, 
wyodrębnienie zadań 
dotyczących 
bezpieczeństwa.  

Opracowanie narzędzi 
badawczych, mierzących 
stan bezpieczeństwa w 
szkole- ankiety, wywiad, 
obserwacje. 

Kampania informacyjna. 

wrzesień/  

październik 

 

 

 

 

 

styczeń 

 

 

 

 

raport -czerwiec 



 

 

str. 2 

 

Inicjowanie działań 
w  zakresie poprawy 
bezpieczeństwa uczniów 
w  szkole. 

Podniesienie świadomości 
wśród uczniów na temat 
bezpieczeństwa w szkole 
i  poza szkołą. 

Zapoznanie z zasadami 
BHP i regulaminami, które 
obowiązują w szkole. 

Ćwiczenia ewakuacyjne- 
przypomnienie uczniom 
procedur postępowania w 
różnych sytuacjach m. in. 
(pożar, wypadki). 

Projekt edukacyjny  
„Agresji mówimy NIE - 
żyjmy w zgodzie ze sobą 
i  innymi” 

„Jak nie zagubić się 
hipermarkecie świata?”-
przeciwdziałanie zjawisku 
cyberprzemocy - 
zagrożeniom płynącym z 
niewłaściwego korzystania 
z mediów (Internet, TV, 
czasopisma i  inne). 

Propagowanie zdrowego 
stylu życia - „Trzymaj 
formę” -projekt 
edukacyjny propagujący 
zdrowy styl życia 
(prawidłowe odżywianie 
połączone z regularnością 
fizyczną). 

Szkoła bez przemocy - 
integrowanie uczniów, 
rodziców, nauczycieli do 
działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa, spotkania 
z przedstawicielami Straży 
Pożarnej, Policji. 

wrzesień 

cały rok szkolny 
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Ćwiczenia umiejętności 
właściwego zachowania się 
w  sytuacjach trudnych i w  
sytuacji zagrożenia. 

Pogadanki i zajęcia 
praktyczne nt.: 

- bezpieczna szkoła; 

- zachowania w sytuacjach 
zagrożenia; 

- baw się i bądź 
bezpieczny; 

- bezpieczna zabawa w sali 
i  na boisku szkolnym; 

- wdrażanie do 
bezpiecznego poruszania 
się po szkole (  korytarz, 
schody, toaleta ); 

- wdrażanie do 
bezpiecznego posługiwania 
się nożyczkami i sztućcami; 

- przeprowadzenie 
próbnego alarmu 
przeciwpożarowego; 

- organizowanie zajęć 
w  terenie ( zasady 
poruszania się po drodze). 

- podczas organizowania 
różnych form działalności: 
wycieczki, biwaki, zabawy 
taneczne i inne – dbałość o 
przestrzeganie szkolnych 
procedur. 

- profilaktyczne rozmowy 
połączone z elementami 
dramy na temat : 
Niewłaściwe zachowania’ 

Kącik informacyjny - 
ważne informacje. 

 

cały rok szkolny 

  

w zależności od potrzeb 



 

 

str. 4 

 

Propagowanie właściwych 
postaw i bezpiecznych 
zachowań w szkole i poza 
nią. 

Realizacja programów 
edukacyjnych. 

Organizowanie akcji 
szkolnych propagujących 
idee bezpieczeństwa i 
zdrowego stylu życia. 

Wycieczki do Straży 
Pożarnej, Policji. 

Przygotowanie do 
egzaminu na kartę 
rowerową. 

Wycieczki rowerowe. 
Spacery. 

Przygotowanie do 
konkursów z zakresu 
bezpieczeństwa. 

Akcje szkolne: 

-Rowerem jeżdżę mądrze! 

-Odblaski czynią Cię 
widocznym na drodze! 

Bezpieczne ferie zimowe. 

Bezpieczne wakacje ! 

Zajęcia edukacyjno  - 
profilaktyczne dla uczniów. 
Filmy edukacyjne. 

Profilaktyczne rozmowy z 
rodzicami na temat 
niewłaściwego zachowania 
młodzieży. 

Broszury informacyjne dla 
uczniów i rodziców. 

 

 

na bieżąco 

 

cały rok 
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Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym i 
instytucjami wspierającymi 
szkołę w działaniach 
wychowawczych i 
profilaktycznych. 

Współpraca z Dyrektorem 
Szkoły i nauczycielami: 

- stan bezpieczeństwa klas 
lekcyjnych; 

- realizacja programów 
profilaktyki i 
wychowawczego; 

- konkursy dotyczące 
bezpieczeństwa; 

- wycieczki, biwaki, 
zabawy- przestrzeganie 
procedur. 

Współpraca ze Społecznym 
Inspektorem Pracy. 

Współpraca ze 
Samorządem Uczniowskim, 
świetlicą szkolną w 
zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w szkole, 
propagowanie właściwych 
postaw. 

Współpraca z Radą 
Rodziców. 

Współpraca Strażą Pożarną, 
Policją, Poradnią PP, 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 

cały rok 

według potrzeb 

 

 

mgr Beata Skibińska 

koordynator ds. bezpieczeństwa 

 

 


