Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa
na rok szkolny 2014/2015

koordynatorzy: mgr Bożena Szymczak – kl. IV-VI
mgr Małgorzata Tomczyk –kl. I-III

Obszar zadaniowy i zadania
Integrowanie działań na rzecz
bezpieczeństwa w szkole.
1.Integrowanie działań nauczycieli, uczniów,

Sposoby i terminy realizacji

1. Przygotowanie i organizacja pracy

Osoby odpowiedzialne
i współpracujące, sposoby
dokumentowania działań

Dyrektor szkoły wraz z koordynatorami ds.
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rodziców zakresie bezpieczeństwa oraz
współpraca ze środowiskiem
w rozwiązywaniu problemów dotyczących
bezpieczeństwa.

2. Koordynowanie działań w zakresie
bezpieczeństwa w ramach realizowanego
w szkołach szkolnego programu
wychowawczego i programu profilaktyki.

zespołu koordynatorów ds.
bezpieczeństwa na bieżący rok
szkolny - wrzesień.
2. Zatwierdzenie rocznego planu
pracy koordynatorów do spraw
bezpieczeństwa przez dyrektora
szkoły- wrzesień.
3. Przedstawienie zadań zespołu
szkolnych koordynatorów na
Radzie Pedagogicznej –
15września 2014r.

1. Ścisła współpraca z zespołem ds.
opracowywania planu
wychowawczego szkoły,
koordynatorami zespołów
wychowawców klas I-III i IV-VI,
wychowawcami i pedagogiem
szkolnym w planowaniu działań na
rzecz bezpieczeństwa
i przeciwdziałania przemocy
i agresji - wrzesień.
2. Realizacja programów:
„Spójrz inaczej ” dla klas I-III ,
„Bezpieczna szkoła” – klasy IV,
„Cyberprzemoc” – klasy IV – VI
„Sieciaki” – klasy I – III
„Dzień bezpiecznego internetu” –
klasy I – VI.
„Profilaktyka uzależnień” – klasy

bezpieczeństwa. Plan pracy koordynatorów
ds. bezpieczeństwa, protokół z posiedzenia
Rady Pedagogicznej.

Zespół ds. opracowywania planu
wychowawczego szkoły, koordynatorzy
zespołów wychowawców, wychowawcy klas.
Protokóły z posiedzenia zespołu ds.
bezpieczeństwa.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Wdrażanie i dostosowanie do specyfiki
placówki procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

V – VI cały rok.
Kontynuacja działań w ramach
programu profilaktycznego „Szkoła
bez przemocy”- cały rok.
„Agresji mówimy – NIE” – cykl zajęć
warsztatowych – grudzień/styczeń.
Bieżące informowanie o postępach
w realizacji szkolnych programów
profilaktycznych – cały rok.
Udział w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”kontynuacja działań.
„Bezpieczna praca dzieci
w gospodarstwie rolnym” – udział
w programie KRUS.
„Jedziemy śladami Mieczysława
Nowickiego” – czuwanie nad
bezpieczeństwem i opieka medyczna
nad uczestnikami wyścigu- 27
września 2014r.
Udział w ogólnopolskiej akcji
„Wypadki na drogach –
porozmawiajmy” oraz „Światowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych” – 12 październik,
19 listopad.

1. Apel przypominający opracowane
i przyjęte procedury zwiększające
bezpieczeństwo w szkole - wrzesień
(4.09.2014r.).

Dyrektor szkoły, koordynator programu,
nauczyciele.
Pedagog szkolny
Informacje o wynikach monitoringu
i ewaluacji programów realizowanych
w szkole.
Koordynator akcji szkolnej, nauczyciele,
pedagog szkolny.
Koordynator ds. bezpieczeństwa –
Szymczak B.
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Szymczak B.

Dyrektor szkoły, koordynator akcji,
nauczyciele klas I – VI.

Dyrektor szkoły, inspektor BHP,
koordynatorzy.
Wnioski z monitoringu, protokoły ze spotkań
informujących o realizowanych procedurach
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Dzielenie się wiedzą na temat możliwych
sposobów poprawy bezpieczeństwa
w szkole
1. Pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu
współpracy z odpowiednimi służbami oraz
instytucjami działającymi na rzecz
rozwiązywania problemów dzieci i
młodzieży.

2. Realizowanie procedur
ewakuacyjnych na wypadek
zagrożenia pożarem lub inną formą
klęski – cały rok.
3. Organizowanie próbnych alarmów –
wrzesień 2014r., październik 2014r.
4. Doskonalenie wstępnych wersji
procedur i harmonogramów działań
systemowych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w szkole – cały rok
5. Prowadzenie monitoringu
wypracowanych procedur
i harmonogramów (w czasie
wywiadówek, posiedzeń rady
pedagogicznej, na godzinach
wychowawczych).
6. Wystosowanie (ponowne) pisma do
Rady Gminy wraz z uzasadnieniem
w sprawie zamontowania progów
spowalniających na ulicy przed
boiskiem szkolnym – październik.

i harmonogramie działań systemowych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
poprawione wersje procedur
i harmonogramów, zapisy w dziennikach
lekcyjnych – „ważniejsze wydarzenia z życia
klasy”.

1. Zorganizowanie spotkań
z policjantami z Komendy Powiatowej
Policji w Łęczycy
a) dla klas I „Odblaskowe
pierwszaki’- październik,

Dyrektor szkoły, koordynatorzy,
wychowawcy klas - wpisy
w dziennikach lekcyjnych.

Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa
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b) - dla wszystkich uczniów, co
najmniej jedno w półroczu
(zalecane szczególnie we
wrześniu, przed feriami
i wakacjami);
2. Stała współpraca z pedagogiem
szkolnym oraz z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Łęczycy.
3. Zorganizowanie spotkania
ze strażakami z OSP w Piątku lub
wyjazd do Jednostki Rejonowej Straży
Pożarnej w Kutnie, Łęczycy lub
Zgierzu na lekcje w terenie dla klas I.
4. Kontynuowanie współpracy
z Zespołem Kuratorskim, Sądem
Rodzinnym, GOPS- em.

2. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

1. Przekazywanie na zebraniach
klasowych informacji
o wypracowanych wspólnie z Radą
Rodziców i Samorządem
Uczniowskim dokumentach
dotyczących bezpieczeństwa uczniów
– cały rok.
2. Prowadzenie pogadanek dla rodziców
(co najmniej 1 w półroczu)
uświadamiających rodzicom znaczenie
wspólnych działań szkoły i domu
rodzinnego w kwestii zapewnienia

Dyrektor wraz z koordynatorami ds.
bezpieczeństwa – pierwsze zebranie Rady
Rodziców oraz wychowawcy klas na
pierwszym zebraniu z rodzicami.
Samorząd Uczniowski, koordynatorzy
do spraw bezpieczeństwa
Wychowawcy klas – wpisy w dziennikach
lekcyjnych.
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bezpieczeństwa dzieciom – cały rok

3. Promowanie problematyki bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.

1. Przedstawianie podczas posiedzeń rad
pedagogicznych informacji na temat
nowych zarządzeń i rozporządzeń
Ministra Edukacji Narodowej,
Kuratora Oświaty lub Dyrektora
Szkoły dotyczących spraw
bezpieczeństwa uczniów- cały rok.
2. Przeprowadzenie apelu, którego
tematyka obejmie przypomnienie
zasad ewakuacji na wypadek
zagrożenia.
3. Opracowywanie referatów na tematy
związane z bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży - cały rok.
4. Udział w różnego rodzaju akcjach
i konkursach ogólnopolskich
promujących bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży- cały rok.
5. Pogadanki/dyskusje/debaty w ramach
godzin z wychowawcą, kształcenia
zintegrowanego, techniki, świetlicy
szkolnej, zajęć z pedagogiem, apelach
– cały rok.
6. Udział uczniów w przedstawieniach,
spektaklach o tematyce
profilaktycznej – cały rok.
7. Organizowanie uroczystości
szkolnych

Na bieżąco wpisy w ważniejszych
wydarzeniach z życia klasy/szkoły, w
tematach lekcyjnych
w dziennikach lekcyjnych – koordynatorzy,
nauczyciele plastyki, techniki, wychowawcy
klas, dyrekcja szkoły, pedagog szkolny,
wychowawca świetlicy szkolnej.
Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa.
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i środowiskowych o tematyce
profilaktycznej – cały rok.
8. Prowadzenie zajęć we wszystkich
klasach z cyklu „Pierwsza pomoc
przedmedyczna”- zajęcia z fantomem.
4. Dokumentowanie działań.

Protokołowanie – na bieżąco
1. Zapisy i zdjęcia w kronice szkolnej –
cały rok
2. Opracowywanie i wygłaszanie
referatów – na bieżąco.
3. Ewaluacja rocznego planu pracy
koordynatorów ds. bezpieczeństwa –
czerwiec.

Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych.
Wyciągi z protokołów Rad Pedagogicznych,
Rad Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
Wpisy w kronice szkolnej. Zdjęcia.
Referaty złożone w teczce referatów na dany
rok szkolny.
Roczne sprawozdanie z realizacji działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Plan naprawczy
5. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji
planu naprawczego

1.Opracowanie planu naprawczego,
o ile stan bezpieczeństwo zostanie
naruszony – zgodnie z potrzebami.
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