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         Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa  
                                  Integral Security Policy 
 
 

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 roku  
 
 
 
 

Zintegrowany Plan Działania 
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

 
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo w dniu 17 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie zespołu 
partnerów, w którym uczestniczyli: 
 

1. asp. szt. Bogusław Kurek – Policjant z IV KP w Krakowie 

2. sierż. szt. Rafał Bil – Policjant z IV KP w Krakowie 

3. p. Ewa Federyga – Straż Miejska, Oddział II Krowodrza 

4. p. Waldemar Sypuła – Straż Miejska, Oddział II Krowodrza 

5. p. Anna Smolak – MOPS, Filia Nr 7, Kraków 

6. p. Katarzyna Gubernat – wicedyrektor Zespołu Społecznych Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 

7. p. Małgorzata Dziadkowiec – Kierownik Internatu przy ZSB Nr 1 w Krakowie 

8. p. Stefan Suliński – pedagog i katecheta w ZSSOMS 

9. p. Halina Polaska – pedagog w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1  

10. p. Joanna Cibor – wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 

11. p. Lucyna Sobczyk – nauczyciel, koordynator do spraw ZPB z ramienia Szkoły 

 
 
 



 
Na podstawie analizy ankiet wspólnie z partnerami projektu okre ślono 

priorytety podejmowanych działań: 

 

� dalsze rozpoznawanie i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, 

� integrowanie zespołu klasowego, 

� promowanie pozytywnych wzorców zachowań i eliminowanie zachowań 

negatywnych 

� kształtowanie realnej samooceny ucznia i nawyku samokontroli, 

� podniesienie poziomu świadomości prawnej, szczególnie odpowiedzialności karnej 

� promowanie edukacji zdrowotnej 

� zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w aspekcie technicznym i organizacyjnym szkoły 

(usprawnienie monitoringu w szkole i w okolicy boisko sportowego) 

� zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w okolicy szkoły oraz w drodze do domu 

� uporządkowanie zieleni od strony dziedzińca szkolnego 

� zadbanie o bezpieczeństwo na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych (dyżury 

nauczycieli) 

� zadbanie o bezpieczeństwo młodzieży w drodze do/ze szkoły, szczególnie od ul. Młynówka 

Królewska i na osiedlu, na którym znajduje się szkoła (patrole Policji i Straży Miejskiej 

w okolicach Szkoły) 

� egzekwowanie zakazu używania emblematów przynależności klubowej oraz eliminowanie 

ewentualnych pseudo-kibiców (we współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego)  

� pomoc psychologiczna dla uczniów słabszych, zajęcia na temat agresji, przemocy 

i jej skutków 

� zorganizowanie zajęć z samoobrony dla kobiet 

 
 

Dotychczas wykonano: 
 

⇒ w dziedzinie informacji i rozpropagowania projektu w środowisku lokalnym: 

• wywieszenie informacji na temat projektu w gablocie szkolnej 

• zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły 

• poinformowanie uczniów, ich rodziców, i nauczycieli – przeprowadzenie badań 

ankietowych 

• poinformowanie Rady Rodziców o udziale w projekcie ZPB 



• zaproszenie do udziału w projekcie Straż Miejską, MOPS, Policję, Internat ZSB 

Nr 1, Szkołę Mistrzostwa Sportowego 

 

⇒ przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole 

i okolicy  

• podczas spotkania z partnerami projektu poruszono problem niebezpiecznych 

miejsc, o których pisali ankietowani (park w okolicy szkoły przy ul. Młynówka 

Królewska oraz przystanki MPK znajdujące się w pobliżu szkoły: „Wesele” 

i „Zarzecze”). Wizja lokalna wraz z partnerami projektu w dniu 17 XI 2014 roku 

nie została przeprowadzona 

• ocena stanu technicznego budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej 

dokonywana jest corocznie w miesiącu listopadzie (dokumentacja u kierownika 

administracyjnego) 

• wizja lokalna pod kątem ochrony przeciwpożarowej budynku dokonana 

przez Straż Pożarną z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w dniu 8 października, 

podczas ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły oraz podczas ćwiczeń taktycznych 

połączonych z ewakuacją w dniu 23 marca 2015 r.  z udziałem zaproszonych 

służb: Komendy Miejskiej Policji, JRG Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Miejskiej oraz Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego. 

 

 
 


