
 
 

REALIZACJA PROJEKTU ZINEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” 

                                    w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu – rys historyczny 

 

 

W naszej Szkole projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w 2011 roku, 

a podjęte działania w tym zakresie zakończyły się sukcesem w postaci 

 Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 

 w latach 2011 – 2013.  

Kolejnym osiągnięciem było kontynuowanie tego projektu uwieńczone  

Certyfikatem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”  

na lata 2013 – 2018. 

 

Priorytety w realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła” w kolejnych latach: 

 

 2014: realizowano projekt edukacyjny „Czy kara to dobra metoda wychowawcza?” poprzez badania 

ankietowe uczniów, z których wnioski przedstawiono rodzicom, a także poprzez przeprowadzenie szkoleń  

wzmacniających kompetencje wychowawcze opiekunów naszych wychowanków w celu eliminacji kar 

fizycznych (klaps) i poprawy  w relacjach rodzinnych. Efektem tych działań było zwiększenie świadomości 

rodziców w zakresie odpowiedzialności za przemoc domową. 

 

 2015: przeprowadzono wśród  uczniów diagnozę relacji rówieśniczych, z której wyciągnięto wniosek,  

że problem stanowi wyśmiewanie , wyszydzanie i inne formy agresji werbalnej. Przeprowadzono zajęcia 

profilaktyczne, różne formy oddziaływań wychowawczych oraz opublikowano na stronie internetowej 

materiał edukacyjny dla uczniów „Jak sobie poradzić  z wyszydzaniem?”. Działania te przyniosły efekt,  

zdecydowanie mniej incydentów agresji słownej zgłaszano nauczycielom i rodzicom. 

 

 2016: dokonano ewaluacji niektórych obszarów Programu Wychowawczego, dotyczących oceny poziomu 

bezpieczeństwa w szkole w ocenie rodziców i na ich wniosek dopracowano skuteczność dyżurów nauczycieli  

i pracowników obsługi w czasie przerw międzylekcyjnych, czego efektem  było zmniejszenie sytuacji 

niebezpiecznych i ryzykownych. 

 

 2017: rozszerzono monitoring  w szkole  i na terenie obiektów wokół jej budynku, co miało istotne znaczenie  

dla wzrostu poziomu bezpieczeństwa.  Przeprowadzono także diagnozę relacji rówieśniczych w wybranych 

klasach w celu eliminacji symptomów zjawisk wykluczenia i dyskryminacji, czego wynikiem było realizowanie 

programu profilaktycznego „Szanuję, toleruję, akceptuję”. Uzyskano efekt  poprawy atmosfery w zespołach 

klasowych. Nawiązano także współpracę z nowym partnerem -  Radą Seniorów działającą przy Urzędzie 

Miasta i Gminy w Olkuszu, czego efektem były lekcje wychowawcze przeprowadzone w klasach z 

wykorzystaniem ulotek edukacyjnych, mające na celu uwrażliwić dzieci i młodzież na problemy ludzi w 

starszym wieku. 

 

 2018: zostały podjęte działania w celu uzyskania Certyfikatu „Lidera Bezpieczeństwa” w ramach dalszej 

kontynuacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wymogiem formalnym było sporządzenie 

sprawozdania z działań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo w roku szkolnym 2017/2018 oraz 

przygotowanie planu na rok kolejny. 

 



 różnych przedsięwzięciach związanych z tym projektem, informujemy na bieżąco, umieszczając wiadomości 

na stronie internetowej naszej szkoły, a od tego roku, także na profilu facebooka, na przykład: 

 o finale konkursu „Odblaskowa Szkoła” 

 o spotkaniach szkoleniowych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji dotyczących między 

innymi odpowiedzialności prawnej uczniów i ich opiekunów oraz bezpiecznego korzystania z 

Internetu 

  o imprezach profilaktycznych, jak: „Gram fair – play, bez przemocy i agresji”, „Rodzina bez 

przemocy,  

na sportowo” 

 o akcji „Bezpieczna droga do szkoły” i wielu innych. 

 

Rodzice na spotkaniach w szkole oraz za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego są 

informowani sukcesywnie o wszelkich działaniach realizowanych w ramach kontynuowania tego projektu.    

W obecnym roku możemy się pochwalić dużym sukcesem. W konkursie „Odblaskowa Szkoła” zdobyliśmy zaszczytne 

pierwsze miejsce w powiecie i szesnaste w województwie, co zostało osiągnięte dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

uczniów, nauczycieli, rodziców, a także partnera - Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.  

Ponadto planujemy kontynuować wszystkie „stare” działania oraz wprowadzić nowe ich formy, na przykład  

w ramach współpracy z innymi partnerami, to jest z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olkuszu i Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się warsztaty wzmacniające kompetencje 

wychowawcze dla rodziców doświadczających tego zjawiska, które poprowadzi tandem psychologów z poradni 

 i naszej szkoły w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

Priorytetem na 2019 rok, ze względu na obecność w szkole starszych roczników, to jest siódmo- 

 i ósmoklasistów, będzie diagnozowanie ewentualnych kontaktów naszych uczniów z środkami psychoaktywnymi 

oraz realizowanie działań profilaktycznych w tym obszarze. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 


