Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole
w roku szkolnym 2012/2013.

W szkole podjęto działania związane z bezpieczeństwem uczniów. Wykorzystano różne
sposoby realizacji: pogadanki, konkursy, badania ankietowe, obserwacja zachowań uczniów,
prace plastyczne, gazetki ścienne, spotkania.
Obszary objęte działaniami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole:
1. Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.
2. Promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów.
3. Prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa
uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy.
4. Współpraca z instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania
przemocy, patologiom i uzależnieniom.
5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego
i postępowania w trudnych sytuacjach.
Na zajęciach w oddziałach przedszkolnych była poruszana i realizowana następująca
tematyka związana z bezpieczeństwem:
- zasady bezpiecznej zabawy w sali i na boisku;
- zachowanie ostrożności podczas schodzenia i wchodzenia po schodach;
- zasady bezpieczeństwa na drodze;
- przypomnienie i utrwalenie adresów dzieci i numerów alarmowych;
- bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
- bezpieczne wakacje.
Dzieci wzięły udział w spotkaniu z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w ramach akcji
„Odblaski czynią Cię widocznym o zmroku, w konkursie plastycznym „Jestem widoczny na
drodze”. Ponadto wzięły udział w spotkaniu z policjantką na temat „Bezpieczeństwo uczniów
podczas ferii zimowych oraz w spotkaniu z psychologiem na temat „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń”. Odbyła się również pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat
„Bezpieczne i zdrowe wakacje” .
Uczniowie klas I-III realizowali w trakcie zajęć następujące treści:
- bezpieczeństwo w drodze do szkoły;
- znaki drogowe i uczestnicy ruchu drogowego;
- zasady poruszania się po drogach;
- przechodzenie przez jezdnię;
- zachowanie się na przystanku i w autobusie;
- zachowanie się w grupie;
- właściwe, bezpieczne zachowania w klasie i na terenie szkoły;
- wybór odpowiedniego ubrania, znaczenie odblasków;
- bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu;
- udzielanie pierwszej pomocy, odpowiednie zachowanie w nagłych wypadkach;

str. 1

- wyposażenie apteczki;
- znajomość telefonów alarmowych;
- bezpieczeństwo w sieci Internetu.
Wypełniali ankietę „Adaptacja dziecka w środowisku szkolnym”. Wyniki ankiety
potwierdziły, że uczniowie klas I-III czują się bezpiecznie w naszej szkole. Uczniowie brali
również w akcji: „Odblaskowe pierwszaki”, „Odblaski czynią Cię widocznym o zmroku”, w
konkursie „Jestem widoczny na drodze”. Uczestniczyli w próbnej ewakuacji.
Aktywnie brali udział w spotkaniach z:
- pielęgniarką na temat: „Bezpiecznie spędzamy czas na świeżym powietrzu”,
„Bezpieczne wakacje”;
- psychologiem na temat „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”;
- ratownikiem medycznym na temat „Jak zachować się w nagłych wypadkach i
sytuacjach:
- policjantem na temat „Bezpieczna droga”, „Bezpieczne ferie”
- przedstawicielami Fundacji „AMI” na temat „ Mój bezpieczny przyjaciel pies”
Uczniowie brali udział w Międzyszkolnym konkursie plastyczno -literackim „Jedno ważne
moi mili, byśmy...”, którego celem było utrwalenie zasad ruchu drogowego.
Działania dotyczące bezpieczeństwa podjęte w klasach IV-VI realizowane są przez
wychowawców, SU, świetlicę szkolną.
Przeprowadzone zostały:
- pogadanka na temat „Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych”,
„Bezpieczeństwo poza szkołą”;
- projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo na drodze” poparty ćwiczeniami i prezentacją
multimedialną;
- akcja szkolna „odblaski czynią Cię widocznym o zmroku”
- projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo na drodze” z ćwiczeniami i prezentacją
multimedialną;
- pogadanka na temat „Zasady bezpiecznego i właściwego zachowania się w szkole i na
wycieczce”;
- próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły;
- pogadanka na temat „Bezpieczna droga do szkoły”;
- pogadanka na temat zagrożeń (np. materiałów pirotechnicznych );
- spotkanie z Fundacją AMI na temat „Bezpieczny pies”;
- spotkanie z policjantem na temat „Bezpieczne ferie”;
- spotkanie z ratownikiem medycznym na temat „Pierwsza pomoc”;
- spotkanie z psychologiem na temat „Bezpieczny uczeń - bezpieczna szkoła”;
- pogadanki w klasach na temat „Bezpieczne wakacje” - włączenie się szkoły
w Ogólnopolską Akcję „Bezpieczne wakacje”;
- projekcja prezentacji multimedialnej na temat „Zagrożenia ze strony Internetu”.
Samorząd Uczniowski podjął działania związane z bezpieczeństwem - dbał o stałą informację
o telefonach alarmowych, wspomagał nauczycieli na dyżurach, wprowadził „Regulamin
Bezpiecznej Przerwy”, organizował konkursy, rajdy rowerowe podczas których nauczyciele
z dziećmi przestrzegali zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
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Realizowany jest projekt „Rok Bezpieczeństwa”.
Uczniowie zostali zapoznani z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole i poza nią
( wycieczki ). Ćwiczono umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych
i w sytuacji zagrożenia:
1. Ćwiczenia ewakuacyjne z budynku szkolnego.
2. Eksponowanie w widocznym miejscu telefonów alarmowych.
3. Przeprowadzenie cyklu warsztatów w kl. IV- VI zaleconych przez Sanepid „Znajdźmy
właściwe rozwiązanie” , „Nie pal przy mnie, proszę”.
4. Udzielanie pierwszej pomocy.
Propagowano właściwe postawy i bezpieczne zachowania w szkole i poza nią.
1. Przeprowadzenie kursu na kartę rowerową w kl. IV.
2. Test wiedzy o bezpieczeństwie .
3. Zagrożenia -pogadanki, prezentacje multimedialne.
4. Bezpieczna droga do szkoły – pogadanki.
5. Wykonanie gazetek ściennych związanych z bezpieczeństwem w szkole i poza nią.
6. Wykonanie prac plastycznych i ich ekspozycja.
7. Konkursy szkolne i pozaszkolne.
8. Apele szkolne.
9. Akcje szkolne i ogólnopolskie.
Podjęto działania zapobiegania przemocy i zachowań agresywnych:
1. Przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety ewaluacyjne
dotyczące bezpieczeństwa w celu zdiagnozowania zjawiska przemocy w szkole
2. Przeprowadzono zajęcia zachowań agresywnych na lekcjach we wszystkich
oddziałach szkolnych.
Wychowawcy klas podejmowali działania podnoszące kompetencje dzieci i zmniejszające ich
zagrożenia w różnych sytuacjach:
Podjęto tematy:
1. Bezpieczeństwo na drogach.
2. Bezpieczeństwo w szkole.
3. Bezpieczne ferie.
4. Bezpieczne wakacje.
Podobne tematy były realizowane na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, technice
i świetlicy szkolnej.
Szkoła podejmuje współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach
na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów.
Zespół ds. bezpieczeństwa;
Beata Skibińska - koordynator ds. bezpieczeństwa
Izabela Pawlińska - przewodnicząca zespołu wychowania przedszkolnego
Bogumiła Nowakowska - przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Aleksandra Rubajczyk - przewodnicząca zespołu klas IV-VI
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