
Projekt
,,Bezpiecznie w szkole”

w Roku Szkolnym
2012-13

Opracował zespół: Ewelina Kałamarska, Kamila Drozd, Radosław Nadolski 

                              ( przy współpracy z wychowawcami klas)

1



Projekt
,,Bezpiecznie w szkole”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło obecny rok szkolny „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”, w którym  

szczególną uwagę należy skupić na wychowaniu uczniów i zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa.

Wstęp
          Od roku szkolnego 2012/13 w Szkole Podstawowej w Gietrzwałdzie obowiązuje Program 

Wychowawczy Szkoły. Pozostaje on w korelacji ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, 

Programem Profilaktyki oraz Planem Pracy ZSP w Gietrzwałdzie. Dokumenty opisują wszystkie treści, 

i działania o charakterze wychowawczym i są realizowane przez wszystkich nauczycieli. Zawiera 

całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te częściowo są określone 

w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, inne zostały określone przez dyrektora i nauczycieli w 

konsultacji z rodzicami. W przygotowanych dokumentach zwrócono szczególną uwagę na treści 

wychowawcze związane z profilaktyką: zachowania zdrowotne, funkcjonowanie społeczne, 

funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości, zachowania ryzykowne oraz zasady właściwej nauki. 

Niniejszy projekt dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i podnoszenia jego poziomu.

Cele
 zapobieganie przejawom wszelkiej agresji

 uświadamianie uczniom skutków przemocy

 umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 wdrażanie umiejętności właściwej komunikacji

 rozwijanie różnych form aktywności oraz pokazanie różnych sposobów spędzania wolnego 

czasu poprzez wyjazdy edukacyjne

 przeciwdziałanie agresji poprzez sport, dbałość o sprawność fizyczną jako element 

zapobiegający niepożądanym zachowaniom.

Zadania
 rozwiązywanie konfliktów i spraw spornych w klasie i szkole

 cykliczne apele dotyczące zachowań uczniów(według potrzeb)

 rozwijanie świadomości u uczniów, aby poszukiwali pomocy w sytuacjach konfliktowych

 zagospodarowanie czasu wolnego i upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego (kółka zainteresowań, wyjazdy rowerowe, zajęcia rekreacyjno – sportowe, wyjazdy 

do teatru, muzeum i na różne wystawy)

 podwyższenie poziomu komunikacji międzyludzkiej

 współpraca z rodzicami w zakresie planowania pracy profilaktycznej, rozwiązywania
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 powstałych problemów oraz uświadamianie odpowiedzialności za zachowanie dzieci i wzajemne 

wsparcie szkoły i rodziców w niwelowaniu zagrożeń

 współpraca z nauczycielami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, policją w zakresie 

rozwiązywania problemów wychowawczych

Sposoby realizacji
 pogadanki

 krótkie scenki dramowe, inscenizacje

 gazetki, plakaty

 wyjazdy edukacyjne, zajęcia sportowe

 konkursy

 indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami

 warsztaty dla uczniów

Forma sprawdzenia efektów projektu
 rozmowy z uczniami i ich rodzicami

 obserwacja zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawcze

 ankieta dla dzieci i rodziców sprawdzająca efekty działań wychowawczych 
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Zadania do realizacji w klasach I-VI
Oprócz zajęć wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego 

zaplanowano następujące zadania:

Termin Zadanie Odpowiedzialny 
Wrzesień Zorganizowanie spotkania z policjantem 

dotyczącego zasad bezpieczeństwa na 

drodze

Ustalenie całorocznych planów pracy na 

lekcjach wychowawczych

Wybór programów profilaktycznych 

realizowanych w klasach I-III

Sprzątanie świata, ognisko integracyjne 

Dyrektor, pedagog

Wychowawcy

K. Drozd, R. Kiewisz, D.Riemer

I.Wojciechowska, wychowawcy
Październik Zorganizowanie spotkania Samorządu 

Uczniowskiego i ustalenie dyżurów 

uczniowskich podczas przerw

Przygotowanie „zeszytu spostrzeżeń” dla 

pań woźnych

Sposoby spędzania wolnego czasu – 

spacer techniką nordic walking

Wyjazd edukacyjny na wystawę

Lekcje wychowawcze prowadzone przez 

pedagoga (warsztaty)

R. Nadolski

E. Kałamarska

J. Wilga

I. Wojciechowska

Pedagog, wychowawcy

Listopad Apel profilaktyczny „Stop przemocy w 

szkole”, przekazanie uczniom ,,Skrzynki – 

zaufania”, wyjaśnienie zasad działania 

skrzynki

Wyjazd edukacyjny do teatru, klasy I-III 

oraz IV-VI

Wyjazd edukacyjny na wystawę 

poświęconą J.Korczakowi.

E. Kałamarska, K. Drozd

Wychowawcy

I. Wojciechowska, E. 

Kałamarska

Grudzień Szkolenie WDN - Zespół Aspergera

Wyjazd edukacyjny

Zredagowanie norm społecznych 

obowiązujących w szkole

K. Drozd

Wychowawcy

Styczeń Zorganizowania spotkania z policjantem – 

bezpieczne ferie

Plakaty ukazujące bezpieczne zabawy 

podczas ferii

T. Kochanowska, pedagog

T.Cieślińska
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Luty Konkurs na najładniej wyrecytowany 

wiersz o zabawach bez przemocy

A.Rymkiewicz 

Marzec Plakaty o bezpiecznym zachowaniu w 

szkole i poza nią

Pedagogizacja rodziców

Świetlica

Specjalista z PPPP (termin 

może ulec zmianie)
Kwiecień Lekcje wychowawcze prowadzone przez 

pedagoga (warsztaty)

Przygotowanie gazetki związanej z 

tolerancją

Wycieczka rowerowa

Pedagog, wychowawcy

I.Wojciechowska

Maj Gra terenowa dla dzieci ulicami 

Gietrzwałdu

Wycieczka rowerowa

A.Kowalska

T. Kochanowska
Czerwiec Całodniowe wyjazdy z uczniami

Podsumowanie projektu - ankiety

Wychowawcy

E. Kałamarska

Bezpieczeństwo uczniów w szkole
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiadają zgodnie 

ze statutem szkoły nauczyciele prowadzący daną lekcję. 

 Nad bezpieczeństwem podczas przerw czuwają nauczyciele pełniący dyżur zgodnie z 

regulaminem i harmonogramem dyżurów.

 W tym roku szkolnym ustalono, że nauczyciel pełniący dyżur na stołówce w 

gimnazjum będzie wspierany podczas odprowadzania dzieci.

 Większość dzieci korzysta ze stołówki szkolnej, na początku przerwy na korytarzu i na 

dworze pozostaje mało osób, więc dwóch nauczycieli odprowadza uczniów na 

stołówkę, z czego jeden zostaje z nimi na stołówce, drugi wraca do szkoły i pełni 

dyżur na korytarzu wraz z nauczycielem, który dyżurował od początku przerwy.

 Za bezpieczeństwo podczas zajęć świetlicowych odpowiada kierownik świetlicy wraz 

z wyznaczonymi nauczycielami według harmonogramu.
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Współpraca z policją
 Co roku  organizujemy  spotkania  z  dzielnicowym,  podczas  których  przypomina  on 

uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły oraz o  

bezpieczeństwie podczas ferii zimowych i wakacji.

 Dzielnicowy przeprowadza także pogadanki z mniejszą grupą dzieci (np. jedna klasa) 

związane  z  odpowiedzialnością  nieletnich  uczniów  za  popełniane  czyny  oraz 

konsekwencjami prawnymi. 

 Z młodszymi uczniami przeprowadzane są lekcje na temat zasad bezpieczeństwa, 

zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. 

 W  razie  potrzeby  szkoła  za  wiedzą  i  zgodą  rodziców  organizuje  spotkanie  z 

policjantem z jednym uczniem (do 5 uczniów) sprawiającym problemy wychowawcze i 

pomaga szkole  w  rozwiązywaniu  trudnych,  mogących  mieć  podłoże  przestępcze 

problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

 Szkoła  ma  obowiązek  informowania  policji  o  zdarzeniach  na  terenie  szkoły 

spełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia 

uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży. 

 Policja jest wzywana do szkoły w sytuacjach, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe 

do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest 

konieczna.

 Każda,  dotycząca  uczniów  wizyta  policjanta  w  szkole,  powinna  być  wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

Współpraca ze strażą pożarną
 Szkoła współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarna w Gietrzwałdzie oraz Państwową Strażą 

Pożarną w Olsztynie. 

 Strażacy przeprowadzają zajęcia, na których utrwalane są numery telefonów alarmowych oraz 

pokazują jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Przeprowadzane są również próbne ewakuacje szkoły, których przebieg jest analizowany 

przez jednego ze strażaków. 
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Postępowanie nauczycieli w sytuacjach problemowych

                     Jeżeli jednak, pomimo podjętych w szkole działań profilaktycznych, wydarzy się

incydent, który nie jest zgodny z przyjętymi normami, muszą zostać podjęte odpowiednie kroki. 

Procedury w sytuacjach problemowych:
 wagarowanie, niezrealizowanie obowiązku szkolnego i nauki,

 posiadanie przez małoletniego alkoholu,

 palenie papierosów,

 rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty)

Działania natychmiastowe:
 poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 telefonicznie lub w razie potrzeby osobiście powiadomić rodziców i zaprosić ich do współpracy 

nad rozwiązaniem problemu,

 w  przypadku  posiadania  przez  małoletniego  alkoholu  zażądać  wydania  substancji  i 

zabezpieczyć przed dostępem innych osób,

 jeżeli uczeń odmawia wydania, dyrektor zawiadamia policję,

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 przeprowadzić  rozmowę  z  dzieckiem  i  rodzicami,  udokumentować  rozmowę,  w  tym 

ewentualnie spisać kontrakt,

 zorganizować zespół do pracy nad problemem (wychowawca pedagog szkolny nauczyciel 

świetlicy szkolnej ewentualnie dzielnicowy, kurator sądowy jeżeli rodzina objęta jest nadzorem 

i inni), który współpracuje z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, ośrodki wsparcia itp.),

 współpracować z rodzicami dziecka.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 w  przypadku  długotrwałych  wagarów,  dyrektor  wdraża  postępowanie  egzekucyjne  po 

pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za potwierdzeniem odbioru,

 w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych działań, 

dyrektor  pisemnie  powiadamia  sąd  rodzinny  lub  policję  i  organ  prowadzący,  wszczyna 

procedurę niebieskiej karty
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Sytuacja problemowa:

 bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna,

 kradzież 

 znęcanie  psychiczne,  zastraszanie,  zmuszanie  do  określonego  negatywnego  zachowania, 

groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu 

lub innych mediów),

 zniszczenie mienia, wandalizm.

Działania natychmiastowe:

 zapewnić  bezpieczeństwo  uczestnikom  zdarzenia  poprzez  odizolowanie  (przerwać  akt 

agresji), ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych z uczestnikami zdarzenia,

 w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

 powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

 powiadomić rodziców sprawców i ofiar,  (do czasu przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem 

sprawuje nauczyciel),

 dyrektor powiadamia policję, jeżeli tego wymaga sytuacja,

 w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli  uczeń odmawia 

dyrektor wzywa policję,

 przygotować  na  przyjazd  policji  następujące  informacje:  o  zdarzeniu,  dane  osobowe 

sprawców i ofiar oraz listę świadków

Procedura rozmowy ze sprawcą/sprawcami 

 jeżeli w przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy rozmawiać z każdym z osobna 

zaczynając od lidera grup 

 miejscem  rozmów  nie  może  być  korytarz  ani  pokój  nauczycielski,  lecz  pomieszczenie 

zapewniające spokój i brak udziału świadków

 nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić sobie jej 

cel 

 nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy 

 należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc, że chodzi o to, aby zaradzić w szkole 

sytuacjom przemocy 

 sprawca musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat: ,,w tej klasie (szkole), 

nie akceptujemy przemocy i będziemy pilnować, żebyś tego nie robił/a, nie wolno ci używać 

przemocy”

 rozmowa ma być dialogiem, a nie przemówieniem do sprawcy, o tym, co nauczyciel myśli o 

sytuacji. 

8



 należy  dać uczniowi  szansę  wypowiedzenia  się,  wysłuchać uważnie,  jeśli  mówi  o  sobie  i  

sytuacji w szkole. Nie negować wypowiedzi. 

 jeśli uczeń milczy – nauczyciel może powrócić jeszcze raz do propozycji swojej chęci pomocy 

 rozmowa ze sprawcą powinna zmierzać  w kierunku podpisania  przez niego kontraktu  lub 

zobowiązania w sprawie zmiany nieakceptowanych w społeczności szkolnej zachowań 

 sprawca musi zostać poinformowany o sankcjach, jakie zostaną zastosowane w przypadku, 

gdy nadal będzie on stosował przemoc wobec innych 

 ustalenia zawarte w zobowiązaniach lub w kontrakcie z uczniem powinny być znane innym 

nauczycielom, którzy mogą być źródłem informacji o zmianach zachowania sprawcy, a także, 

gdy  wymaga  tego  sytuacja,  uczniom  klasy,  do  której  on  uczęszcza.  W  uzasadnionych 

przypadkach można zrezygnować z jawności kontraktu.

Procedury powiadamiania rodziców (opiekunów prawnych) o trudnych sytuacjach 
wychowawczych

 wychowawca  powiadamia  telefonicznie,  osobiście  lub  pisemnie  rodziców  lub  prawnych 

opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych

 wychowawca sporządza notatkę z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym oddziału – 

przede  wszystkim  zapisuje  cel  powiadomienia  i  wyznaczony  termin  spotkania  („Kontakty 

wychowawcy z rodzicami” na końcu dziennika);

 podczas spotkania z rodzicem (opiekunem prawnym) należy: 

o nie porównywać dzieci i nie mówić o innych uczniach;

o  trzymać się tematu i być dobrze przygotowanym do rozmowy;

o  pilnować czasu; 

o nawiązać z rodzicami kontakt wzrokowy;

o  nie poruszać zbyt wielu tematów podczas jednego spotkania; 

o mówić nie tylko o wadach dziecka, ale podkreślać także jego zalety;

o  nie okazywać rodzicom wyższości;

o  być uprzejmym i traktować rodziców z szacunkiem; 

o posumować spotkanie;

o  zapisać w dzienniku, co zostało ustalone.

Zatwierdzono: Uchwałą Rady Pedagogicznej 

Wykorzystano m.in. materiały umieszczone na stronach internetowych:

www.ko.olsztyn.pl/index.php?mode=bezpieczna-szkola

www.ko.olsztyn.pl/dane/bezpieczna_szkola_pakiet_materialow.pdf

www.gimtrzeme.neostrada.pl/ProcPostKryz.doc
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