Przy współpracy z partnerami opracowano Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2017/2018.

W obecnym roku szkolnym naszymi partnerami są:
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
Urząd Miasta w Limanowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Stacja Epidemiologiczno - Sanitarna w Limanowej,
Starostwo Powiatowe w Limanowej,
Urząd Gminy w Limanowej,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej,
Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Kuratorzy, Sąd Rodzinnym.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Integral Security Policy

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ DO REALIZACJI
W ROKU SZKOLYM 2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W LIMANOWEJ

Zakres działań
OBSZAR
ORGANIZACYJNY
I. Poprawa
bezpieczeństwa na
terenie szkoły

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Dopracowanie dyżurów nauczycieli zwłaszcza
w okresie letnim na podwórku w okolicy szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele

wrzesień 2017

2. Współpraca z KPP w Limanowej,
dzielnicowym
- zajęcia profilaktyczne,
- wspólnie rozwiązywanie problemów z
uczniami.

Pedagog, psycholog

2017/2018

3. Prowadzenie w dalszym ciągu rozmów z
uczniami nt.
- konieczności właściwego reagowania na
wszelkie negatywne i zagrażające sytuacje
występujące na terenie szkoły
- potrzeby i celowości ujawnienia przez
uczniów wszelkich negatywnych zachowań
mających miejsce w szkole i jej okolicy
- zajęcia z uczniami: Co to jest agresja i jak
sobie z nią radzić, konsekwencje stosowania
przemocy, tolerancja - czy to trudne,
umiejętność zachowań asertywnych,
pozytywnych form spędzania wolnego czasu,
złość, agresja, przemoc, cyberprzemoc.

Uwagi
Harmonogram
dyżurów

Notatka w dzienniku
pedagoga
Pedagog, psycholog,
wychowawcy

2017/2018
Notatka w dzienniku

4. Zorganizowania Dnia Bez Przemocy.

pedagog, psycholog,

II okres

5. Zorganizowanie Dnia dziecka ( przy
współpracy z rodzicami)

dyrekcja, nauczyciele,
rodzice

II okres

5.Raport nt. bezpieczeństwa: Alkohol, agresja,
przemoc, używki.

psycholog

2017/2018

6. Spotkanie partnerów celem omówienia badań
ankietowych i spraw związanych z
bezpieczeństwem.

zespół ds.
bezpieczeństwa
dyrekcja

wrzesień 2018

dyrekcja
nauczyciele

Cały rok

dyrekcja

2017/2018

pedagog

Wrzesień 2017

psycholog

II okres

Udział w programach
6. Udział w programach profilaktycznych,
spektaklach, konkursach, gazetki profilaktyczne.
7. Udział w programach unijnych
- "Już pływam"
- "Jeżdżę z głową"
- "Owoce w szkole"
- "Mleko w szkole"

8. Zapoznanie uczniów klas 0, I, II, SP z
Bezpieczeństwem na drodze, spotkanie z
dzielnicowym.
10. Spotkanie uczniów klas IV z pracownikami
Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
11. Informacje dla rodziców na stronie

Dokumentacja szkolna

Notatka w dzienniku

Działalność grup

internetowej szkoły dotyczące działań
związanych z ZPB.
http://www.zss2.limanowa.pl/dla-rodzica/wartoprzeczytac.html

pedagog

2017/2018

psycholog, pedagog
12. Edukacja prozdrowotna działalność .
-Młodzieżowych Liderów Zdrowia,
psycholog
-Szkolnego koła Wolontariatu.
bibliotekarz
Współpraca z
instytucjami
wspomagającymi proces
rozwoju i wychowania

13.Prowadzenie współpracy z:

dyrekcja, pedagog,
psycholog,
nauczyciele,

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w
Limanowej,
 Komendą Powiatową Policji w
Limanowej,
 Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,
 Kuratorami, Sądem Rodzinnym,

wychowawcy

2017/2018

 Miejską Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 Stacją Epidemiologiczno - Sanitarną w
Limanowej,

 Starostwem Powiatowym w Limanowej

 Urzędem Gminy w Limanowej

II. Bezpieczeństwo w
sieci

III. Profilaktyka
uzależnień:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie IX
Powiatowego Konkursu Bezpieczny Internet dla
uczniów gimnazjum.

dyrekcja
pedagog
psycholog
bibliotekarze
informatyk

2017/2018

Sprawozdanie

2. Lekcje profilaktyczne dotyczące
bezpieczeństwa w sieci - spotkanie z specjalistą.

pedagog
psycholog
wychowawcy

2017/2018

Notatka w dzienniku

3. Informacje na gazetce ściennej i stronie
internetowej szkoły.

pedagog, psycholog

4. Ankieta dla uczniów nt. Bezpieczeństwa w
sieci.

pedagog

II okres

5. Konkurs informatyczny na prezentacje
multimedialną: „Internet czy naprawdę jest
bezpieczny” ogr przez PCPR w Limanowej.

psycholog

październik
2017

6. Netykieta – zajęcia profilaktyczne .

p. Beata Burnus

II okres

1. Systematyczne sprawdzanie nagrań,
wyciąganie konsekwencji wobec uczniów którzy
zostaną złapania na paleniu papierosów.

p. Janusz Zając
pedagog
psycholog
wychowawcy

wg potrzeb

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z
presją środowiska - uczenie sztuki odmawiania.

pedagog, psycholog,
wychowawcy

2017/2018

Papierosy, alkohol,
dopalacze, narkotyki

Notatka w dzienniku

Dokumentacja szkolna
3. Konkursy profilaktyczne wewnętrzne i
zewnętrzne

pedagog, psycholog
nauczyciele

2017/2018

5. Pozyskiwanie środków finansowych na
działania profilaktyczne ( MKRPA).

pedagog

2017/2018

6. Informacje dla rodziców na stronie
internetowej szkoły.

psycholog

7. Pedagogizacja rodziców.
8. Udział w programach:
"Nie pal przy mnie proszę"
"Czyste powietrze wokół nas"
"Znajdź właściwe rozwiązanie".
„Bieg po zdrowie”
9. Współpraca ze Stacją Epidemiologiczo Sanitarną w Limanowej.
Zagospodarowanie
czasu wolnego
Kształtowanie realnej
samooceny ucznia,
działań prospołecznych
i promowanie

1. Konkursy kuratoryjne przedmiotowe i
organizowane przez MKO:
- humanistyczny
- matematyczny
- przyrodniczy
- biblijny
- konkurs matematyczny

pedagog, psycholog

I, II okres

psycholog

2017/2018

psycholog

2017/2018

nauczyciele
przedmiotowi

2017/2018

Dokumentacja szkolna

pozytywnych wzorców
zachowań

- konkurs pięknego czytania
- konkurs recytatorski
- śpiewające dzieci

2. Sportowe zajęcia pozalekcyjne.

nauczyciele w – f

3. Zajęcia sportowe organizowane w
okresie wakacji i ferii zimowych.

nauczyciele w- f

4. Udział w ogólnopolskiej akcji:

nauczyciele,

- zbierania nakrętek
- baterii
- Góra grosza.
5. Warsztaty profilaktyczne "Nieproszony gość.
Jak sobie radzić ze złością i innymi emocjami"
Prowadzone przez Akademie Pozytywnej
Profilaktyki z Krakowa.

2017/2018

samorząd szkolny
pedagog

23.10.2017

8. Udział w konkursie Bezpieczeństwo
uczniów w sieci org. przez Studium
Prawa Europejskiego.

Pedagog

Wrzesień
2017-marzec
2018

5. Działalność świetlicy profilaktyczno –
opiekuńczej.

Pedagog

2016/2017

Udział w konkursach

Notatka w dzienniku

Certyfikat

6. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

pedagog,

2017/2018
Zaświadczenia

7. Udział nauczycieli w szkoleniu on line:
Bezpieczeństwo uczniów w sieci.
.

pedagog

Wrzesień
grudzień 2017

psycholog

2017/2018

Doradztwo zawodowe
9. Konkursy organizowane przez szkoły
ponadgimnazjalne:
- Zawód nie zawodzi
- Gimnazjada

pedagog,
wychowawcy

8. Kontynuacja innowacji pedagogicznej
Zawód nie zawodzi.

2017/2018

9. Wyjście z uczniami do szkół ponad
gimnazjalnych w ramach Dni otwartych

pedagog

10. Porady indywidualne dla uczniów i
rodziców.

wychowawcy,
pedagog, psycholog

11. Spotkania z przedstawicielami konkretnych
zawodów, dyrektorami szkół.

pedagog, psycholog

2017/2018

II okres

Dokumentacja szkolna

12. Gazetka ścienna nt. ofert szkół
ponadgimnazjalnych.

Współpraca z
rodzicami

1.

Omawianie pojawiających się
problemów dotyczących zagadnień
bezpieczeństwa.

dyrekcja, rada
rodziców,

2. Informowanie rodziców o badaniach
ankietowych prowadzonych na terenie szkoły.

Pedagog, psycholog

3. Współudział rodziców w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, wspólne
poszukiwanie rozwiązań

Pedagog, psycholog,
wychowawcy,
nauczyciele

wrzesień 2017

2017/2018

4. Współudział rodziców w organizowaniu akcji
i uroczystości szkolnych.
Dyrekcja

II okres

Psycholog

Wrzesień 2017

5. Warsztaty dla rodziców "Jak mówić żeby
dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do
nas mówiły"
6. Diagnoza logopedyczna dzieci w oddziale
przedszkolnym i klas I –III ( wady wymowy).

Dokumentacja szkolna

logopeda
OBSZAR
INFRASTRUKTURY

 Kontynuacja prac związanych z
montażem instalacji fotowoltaicznej c.d.
140 000 tyś. zł

Urząd Miasta

2017/2018

OBSZAR
TECHNICZNY

 Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych
 Wymiana oświetlenia - korytarze i sale
lekcyjne 60 000 tyś. zł

Dyrekcja, Urząd
Miasta

2017/2018

Dyrektor
mgr Wiesław Stanik

Limanowa 26.10.2017r.

Opracował zespół:
mgr Marta Kempny
mgr Izabella Sułowska - Pieczonka
mgr Marta Młynarczyk

