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I.W dniu  13.09.2018 roku Szkoła przystąpiła do realizacji projektu ZPB wysyłając faksem swoje zgłoszenie w postaci wypełnionego Formularza 
zgłoszenia do udziału w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

II.W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo powołano zespół nauczycieli w składzie:
•Teresa Kot – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
•Jolanta Szarkowicz – Baca – koordynator projektu oraz Małgorzata Bednarz, Angelika Szumlańska, Monika Sęk – tworzących wspólnie zespół 
koordynatorów projektu w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie

III. W listopadzie 2018 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące przemocy szkolnej oraz miejsc niebezpiecznych w szkole i w jej 
najbliższym otoczeniu. Badaniem objęto uczniów, rodziców i nauczycieli.

IV. Zorganizowano wizję lokalną mającą na celu wyłonienie miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i jej okolicy, aby następnie zidentyfikować 
ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów

V. W ramach projektu pozyskano Partnerów, którzy mogą mieć realny  wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń ; podczas spotkań zapoznano 
ich z założeniami projektu i ustalono  zasady współpracy  

VI. Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych 
działań:
•zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie szkoły i wokół niej,
•Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę  bezpieczeństwa w szkole
•Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę  bezpieczeństwa w szkole-                                                                       

VII. W oparciu o wyniki ankiet i inne zgromadzone informacje opracowano „Zintegrowany Plan Działania”, którego celem jest:
•zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły i w jej najbliższej okolicy,
•zwiększenie  poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

VIII. Przeprowadzono kampanię informacyjną, mającą rozpropagować udział szkoły w projekcie oraz jego założenia:
•zamieszczenie na stronie internetowej wiadomości o realizacji ZPB - http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/  szkola-promujaca-bezpieczenstwo  
•przygotowanie tablic informacyjnych  (przy wejściu do szkoły i obok pokoju pedagoga),
•rozpowszechnianie podczas godzin wychowawczych, na zebraniach z rodzicami, na spotkaniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej,
•napisanie artykułu w szkolnej gazetce "Bemówka", 
•zamieszczenie informacji w Szkolnym Programie Profilaktyczno – Wychowawczym,
•bieżące przypominanie podczas realizacji różnych działań.

http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo
http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo


ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA
Zaplanowane działania są ujęte w trzech obszarach: infrastrukturalnym, technicznym, organizacyjnym.

Zaplanowane działania mają się przyczynić do osiągnięcia następujących celów:
–zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole i w jej najbliższym otoczeniu,
–zapoznanie z przepisami i zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
–uświadomienie uczniom zagrożeń i kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia,
–rozpowszechnienie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej
–dążenie do zmniejszenia i wyeliminowania u uczniów zachowań agresywnych i ryzykownych
–kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne czyny,
–zapewnienie dzieciom alternatywnych, pozytywnych form spędzania czasu wolnego
– rozwijanie postaw prospołecznych

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

Lp Zadanie do realizacji Sposób realizacji zadania
Realizatorzy 
działania / 
Partnerzy

Termin

realizacji
Realizacja 
działania Podpis

1. Wymiana posadzki w stołówce 
szkolnej

Zastąpienie aktualnej nawierzchni  posadzką 
termozgrzewalną Dyrektor

Czerwiec 2019

– wrzesień 2020
 w trakcie realizacji

2. Wymiana podłogi w wybranych 
salach lekcyjnych

Usunięcie starej nawierzchni i położenie paneli 
o wysokiej klasie ścieralności Dyrektor

Czerwiec 2019

– wrzesień 2020
w trakcie realizacji

3. Remont kuchni szkolnej Modernizacja i doposażenie kuchni szkolnej Dyrektor
Czerwiec 2019

– wrzesień 2020
w trakcie realizacji

4. Wzmocnienie zabezpieczenia 
boiska szkolnego

Dodatkowe zabezpieczenie siatki osłonowej na 
boisku szkolnym Dyrektor

Czerwiec 2019

 – wrzesień 2020
w trakcie realizacji



OBSZAR TECHNICZNY
 

Lp Zadanie do realizacji Sposób realizacji zadania
Realizatorzy 
działania / 
Partnerzy

Termin

realizacji
Realizacja 
działania Podpis

5.
Rozbudowa monitoringu 
obiektu szkolnego

Rozmieszczenie nowych kamer na korytarzach 
(na środku na parterze i na środku I piętra) oraz 
w szatni  w boksach

Dyrektor
wrzesień 2018

 – wrzesień 2020
Zrealizowano/
w trakcie realizacji

6. Ochrona obiektu przez firmę 
zewnętrzną

Bezpośrednia ochrona fizyczna polegająca na 
stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w 
elektronicznych urządzeniach i systemach 
alarmowych z reakcja służb interwencyjnych

Firma 
Wielobranżowa 
„Karabela – 
Małopolska” 
Sp. z o.o.

2018-2020 Zrealizowano/
w trakcie realizacji

7. Modernizacja organizacji
dyżurów nauczycielskich

dopracowanie  zasad  dyżurowania i planu 
dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów  ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych 
w ankietach: szatnia, korytarze, ubikacje, 
podwórko

Dyrektor, 
Nauczyciele

2018 – 2020 zrealizowano/
w trakcie realizacji

wprowadzenie dodatkowego dyżuru nauczycieli 
na środku korytarza (I piętro) oraz na dwóch 
półpiętrach pomiędzy parterem a I piętrem

8.

Wzmocnienie kontroli nad
miejscem,gdzie znajdują się
drzwi  łączące Szkołę
z budynkiem TOSIR-u

 wprowadzenie  zasady  zamykania  drzwi 
łączących Szkołę z Halą sportową, aby 
uniemożliwić wychodzenie na Halę naszych 
uczniów i wchodzenie do Szkoły obcych osób

nauczyciele, 
pracownicy 
administracyjni 
szkoły

2018 zrealizowano

9.

Podniesienie  bezpieczeństwa
dzieci  korzystających
z autobusu przewożącego
dzieci  na basen
i wycieczki szkolne

uzyskanie zezwolenia na na wjazd/wyjazd z 
parkingu szkolnego pojazdu ciężarowego o DMC 
do 16 ton (autobusu)

Dyrekcja, Miejski 
Zarząd Dróg i 
Komunikacji w 
Tarnowie

Styczeń 2019  zrealizowano

10.
Dbałość o stan techniczny
budynku szkoły i terenu
przyległego

systematyczna kontrola stanu technicznego 
budynku szkoły wraz  z przyległym boiskiem 
szkolnym. Bieżąca naprawa.

Dyrektor, 
konserwator 2018-2020 zrealizowano/

w trakcie realizacji

11. Dbałość o zaznajomienie 
uczniów z zasadami 
bezpiecznego funkcjonowania 

przypomnienie uczniom zasad BHP oraz 
regulaminów szkolnych pracowni, sal 
gimnastycznych, świetlicy itp.

Nauczyciele, 
wychowawcy

2018 - 2020 zrealizowano/
w trakcie realizacji



w szkole w ramach zajęć wychowawczych i na lekcjach 
przedmiotowych

12.
Podniesienie estetyki terenu 
szkoły i  naturalne odizolowanie 
placówki od ulicy

Systematyczne pielęgnowanie zieleni wokół 
szkoły; nasadzanie kwiatów i krzewów 
ozdobnych

Dyrektor, 
pracownicy 
administracyjni

2018 - 2020 zrealizowano/
w trakcie realizacji

OBSZAR ORGANIZACYJNY

Lp
Zadanie do realizacji

Sposób realizacji zadania Realizatorzy 
działania / 
Partnerzy

Termin

realizacji

Realizacja 
działania

Podpis

13.

Kontrole Policji w rejonie szkoły Kontrole terenu przyległego do szkoły, ze 
szczególnym uwzględnieniem godzin 
popołudniowych i dni wolnych od zajęć 
szkolnych

Policja/
Dzielnicowy 2018 - 2020 Zrealizowano          

/w trakcie realizacji

14. Sprawdzenie tabliczek i 
napisów informacyjnych

”Zakaz palenia”, „Zakaz wprowadzania psów”, 
Regulaminu boiska szkolnego Dyrektor wrzesień 2018 zrealizowano

15. Stały kontakt dzielnicowego 
ze szkołą Działania profilaktyczne, interwencyjne Dzielnicowy

 2018  - 2020 Zrealizowano          
/w trakcie realizacji

16.
Aktualizacja procedur 
reagowania w sytuacji 
zagrożenia

Sprawdzenie procedur postępowania w 
sytuacjach zagrożenia

Zespół 
nauczycieli, 
Dzielnicowy

2018 zrealizowano

17. Promowanie udziału szkoły w 
projekcie ZSB

Zamieszczenie informacji o realizacji projektu na 
szkolnej stronie internetowej

http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzi  ce/  s  
zkola-promujaca-bezpieczenstwo

Koordynator ZPB 2018 - 2020 Zrealizowano          
/w trakcie realizacji

18. Edukacja uczniów, rodziców i 
nauczycieli pod kątem, 
przeciwdziałania zachowaniom 
ryzykownym oraz agresywnym 
oraz  podejmowania za nie 
odpowiedzialności. 
Propagowanie zdrowego stylu 
życia.

Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, 
warsztatów:
- „Odpowiedzialność karna nieletnich. 
Bezpieczeństwo w sieci. Cyberprzemoc”
- „Dopalacze – kradną życie” - dla uczniów
- „Dopalacze – kradną życie” - dla rodziców
- „Przemoc- Agresja -  Cyberprzemoc ”
- „Alkohol i nieletni”

Policja,

Straż Miejska,

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna,

 psycholog, 

2018 – 2020 Zrealizowano
/w trakcie realizacji

http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo
http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo
http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo
http://www.sp15.tarnow.pl/index.php/rodzice/szkola-promujaca-bezpieczenstwo


- „Zagrożenia w sieci/odpowiedzialność za 
wykroczenia internetowe  nieletnich”  - rodzice
- warsztaty o charakterze integracyjnym i 
rozwijające umiejętności  komunikacji 
interpersonalnej
- „Co zamiast klapsa? Wychowanie bez 
przemocy. Jak dbać o dobry kontakt  z 
dzieckiem” - prelekcja  dla rodziców
- „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami” - 
zajęcia warsztatowe  dla uczniów
- „Agresja a przemoc, nie bądź obojętny – 
zareaguj” - zajęcia warsztatowe dla uczniów
- „Bądź kumplem, nie dokuczaj” - zajęcia 
warsztatowe dla uczniów
- „Program dla szkół”: „Owoce i warzywa w 
szkole”, „Mleko w szkole”
-  warsztaty  w ramach projektu profilaktyczno – 
artystycznego „Tworzymy lepsze jutro”
- szkolenie dla nauczycieli dotyczące pracy z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

pedagog

Dyrektor, 
wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog,

Stowarzyszenie 
Epsilon we 
współpracy z 
UMT (p. M. Król)

Organizowanie  cyklicznych szkolnych akcji 
profilaktycznych:
- Tydzień Walki z Przemocą („Biała Wstążka”)
- Tydzień Bezpiecznego Internetu („Dzień 
Bezpiecznego  Internetu”)
- Tydzień  Promocji Zdrowia i Walki z Nałogami 
pod hasłem „Stop nałogom, start dla zdrowia”    
- Tydzień Profilaktyki antynikotynowej 
(„Światowy Dzień bez Papierosa”)

Pedagogizacja rodziców podczas spotkań z 
wychowawcą

Prowadzenie zajęć opartych na  programach 
profilaktycznych:
„Nie pal przy mnie proszę”
„Saper”
„Przyjaciele Zippiego”
„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
„Spójrz inaczej na agresję”
„Zaradny Kot w akcji. Złość. Lęk. Smutek.”



19.
Rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej

- zorganizowanie dla uczniów Kursu pierwszej 
pomocy,

- pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli  

- zajęcia z ratownikiem medycznym dla kl. 1-3 na 
temat zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej

- udział w Mistrzostwach  Sportowo-
Ratowniczych Tarnowa i Powiatu

- udział w Młodzieżowym Obozie Ratowniczym 
organizowanym dla chętnych w wakacje

Ratownicy 
medyczni,

Państwowa Straż 
Pożarna

2018 - 2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji

20. Propagowanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego

- organizacja próbnych alarmów pożarowych

- warsztaty strażackie w Remizie OSP w Żabnie - 
- nabywanie umiejętności  w ramach 
zdobywania przez zuchów sprawności „Strażaka”

- zajęcia dla  uczniów w sali edukacyjnej "Ognik" 
w Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż 
Pożarna, 
wychowawcy, 
opiekunka 
gromady  Zuchów

2018 - 2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji

21.

Edukowanie w  zakresie 
bezpiecznego poruszania się na 
drodze oraz bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego

- realizowanie godzin wychowawczych na temat 
bezpieczeństwa w szkole i w drodze "do" i "ze" 
szkoły
- karta rowerowa w klasie 4
- "Bezpieczna droga do szkoły z mrówkami"
-  festyn  BRD  „Bądź   bezpieczny  maluchu  w 
drogowym ruchu”
- „Odblaski –  dziecko bezpieczne na drodze”
-„Bezpieczeństwo  w  kontaktach  z  osobami 
obcymi”
- „Jestem świetlikiem na drodze”
- „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
- Bezpiecznie na feriach
- Bezpiecznie na wakacjach 
- Bezpiecznie nad wodą
- Bezpieczne wakacje

wychowawcy,
nauczyciele 
techniki,
Policja,
Dzielnicowy,
Straż Miejska

2018 - 2020

22.
Świadczenie usług realizujących 
profilaktyczną opiekę 
zdrowotną

Dyżury p. pielęgniarki i p. stomatolog Pielęgniarka 
szkolna, 
stomatolog

2018-2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji



23.
Promowanie pozytywnych 
wartości w życiu rodzinnym - 
Piknik Rodzinny

Organizacja Pikniku Rodzinnego promującego 
bezpieczne, rodzinne spędzanie czasu wolnego; 
w 2019 r. pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i 
bezpiecznie” – przyłączenie się w realizację przez 
partnerów projektu ZPB

Dyrektor, 
koordynator 
Pikniku, 
nauczyciele, Rada 
Rodziców, Policja, 
Państwowa Straż 
Pożarna, Straż 
Miejska

Czerwiec 2019

czerwiec 2020
W trakcie realizacji

24.

Propagowanie alternatywnych, 
pozytywnych form spędzania 
wolnego czasu

- działalność szkolnych kół zainteresowań 
(plastyczne, muzyczne, sportowe, turystyczne)
- działalność wolontariatu,
- prężne działanie drużyny zuchowej
- powstanie szkolnego koła turystycznego
- redagowanie szkolnej gazetki „Bemówka”
- udział w zawodach sportowych
- organizacja konkursów m.in.:
konkurs  literacki  pod  hasłem:  „Przemocy 
mówimy: Nie!”,
konkurs  plastyczny  „Razem  działamy,  internet 
zmieniamy”
konkurs plastyczny „Wesołe emotikonki”
 konkurs plastyczny „Kartka od Strażaka” 
- wycieczki piesze, ogniska, rajdy
- zorganizowanie w szkole  wakacyjnej półkolonii

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekunowie 
grup, Samorząd 
Uczniowski

2018 - 2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji

25. Eliminowanie negatywnych 
zachowań i przejawów agresji 
na terenie szkoły

1) Reagowanie na każdy przejaw agresji i 
przemocy:
- indywidualne rozmowy wyjaśniająco 
-pouczające
- na bieżąco rozmowy z rodzicami
- działania dyscyplinujące zgodnie ze Statutem 
Szkoły
2) Konsultowanie problemów wychowawczych i 
emocjonalnych uczniów ze specjalistami
3)Konsekwentne przestrzeganie procedur 
szkolnych
4) wykorzystanie e- dziennika do szybkiego i 
sprawnego kontaktu z rodzicami

Dyrektor, 
Nauczyciele, 
Wychowawcy, 
Rodzice, Pedagog, 
Psycholog

2018 - 2020

Zrealizowano

/w trakcie realizacji



5)wykorzystywanie monitoringu szkolnego do 
analizy zaistniałych sytuacji i rozstrzygania 
konfliktów

26.

 

Przeciwdziałanie 
niepowodzeniom szkolnym

- „3 x Z, czyli zakuć, zdać, zapamiętać”  – 
warsztaty dla uczniów
- „Skala  ryzyka dysleksji” - badanie w kl. 1  i 2
- „Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 
Diagnoza dysleksji rozwojowej” - prelekcja dla 
rodziców klas 1 i 2
- „Style uczenia się, a miejsce siedzenia w klasie” 
- kl. 4 i 5
- „Zgadnij kto?” - badanie relacji  rówieśniczych 
wewnątrz  klasy – kl.4

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
psycholog, 
pedagog

2018 - 2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji

27.

Zaangażowanie rodziców w 
działania szkoły podejmowane 
na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa

Wdrożenie rodziców do uczestnictwa w 
działaniach szkoły poprzez:
- uczestnictwo w spotkaniach roboczych w 
ramach projektu ZPB oraz współudział
w opracowaniu  działań podejmowanych
w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły ,
- współudział rodziców w organizowaniu akcji i 
uroczystości szkolnych,
- wsparcie  nauczycieli w zapewnieniu  opieki 
dzieciom podczas  wyjść i wycieczek szkolnych,
- udział rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, wspólne poszukiwanie 
rozwiązań,
-organizacja konsultacji nauczycielskich  dla 
rodziców

Rada Rodziców, 
Dyrektor,

psycholog, 
pedagog, 
nauczyciele

2018-2020
Zrealizowano

/w trakcie realizacji

UWAGI I WNIOSKI:
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia planu regulowane będą w formie aneksu.
• Zadania wymagające nakładów finansowych będą finansowane przez organ prowadzący szkołę w osobie p. Dyrektor Teresy Kot w miarę posiadanych 

środków.
• Sporządzono w trzech oryginalnych egzemplarzach dla :

 Szkoła Podstawowa  Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie 
 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 Komenda Miejska Policji w Tarnowie

                                             
..................................................    ..................................................                                              ............................................                      
               /sporządził/                    /zatwierdził/                                                                                                       /pieczęć szkoły/


	2018 - 2020

