Raport z działań w ramach projektu BEZPIECZNA SZKOŁA
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie – listopad 2015

Bezpieczna Szkoła- to nasza szkoła.
Na przestrzeni 40 lat nasza szkoła zmieniała swój wizerunek. Staraliśmy się by nasz budynek
zamieniał się w nowoczesny, bezpieczny obiekt: dobudowano szatnię, zmodernizowano salę
gimnastyczną, wymieniono okna, poprawiono wygląd klas. Jesienią 2010 roku został
wybudowany kompleks boisk sportowy z projektu– Orlik 2012. W związku z jego budową a
potem użytkowaniem, stan bezpieczeństwa wokół szkoły jest bardzo dobry: zadbano o
ogrodzenie i zieleń, zakupiono ławki, a w roku 2014 w ramach Orlika pojawiło się boisko do
siatkówki plażowej.
Dzięki takiemu zapleczu jak kompleks boisk Orlik oraz sąsiedztwo Klubu Sportowego
„Bronowianka” mogliśmy otworzyć w naszej szkole w roku 2013/14 oddziały klas
sportowych z dyscypliną piłki nożnej i siatkowej. Położyliśmy duży nacisk na sport, uważając
że sport jest czynnikiem chroniącym młodzież przed różnymi zagrożeniami i patologiami. Od
tamtego czasu w naszym gimnazjum jest już trzeci rocznik klasy sportowej, aktualnie
nawiązaliśmy też współpracę z KS. Wisła. Nasi uczniowie w sekcji piłki nożnej odbywają
lekcje WF z trenerami z klubu Wisły.
Szukając sposobów, jak ustrzec przed różnymi niebezpieczeństwami naszą szkołę, a przede
wszystkim tych, którzy są dla nas najcenniejsi czyli uczniów- nawiązaliśmy współpracę ze
środowiskiem lokalnym i takimi instytucjami jak: Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Rada
VI Dzielnicy, Parafia, KS „Bronowianka”, KS. Wisła, SP nr 153 i inne.
W roku 2006 przystąpiliśmy do projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Dzięki dużemu
zaangażowaniu wszystkich osób związanych z naszą szkołą w latach 2006 i 2008
otrzymaliśmy certyfikat Bezpieczne Gimnazjum, a w roku 2009 - Bezpieczne Liceum.
Certyfikat ten jest każdego roku odnawiany i uaktualniany , dzięki temu w roku 2014
uzyskaliśmy tytuł LIDERA PROJEKTU

Dbając o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów wprowadzono:
Zainstalowano

kamery: wewnątrz i na zewnątrz budynku. Obecnie szkoła jest

monitorowana przez 26 kamer, które podlegają bieżącej wymianie i konserwacji.
Wydarzenia są na bieżąco rejestrowane i obserwowane przez pracowników szkoły.
Określono jasne zasady korzystania z monitoringu przez uczniów
Zaostrzono nadzorowanie przez pracowników obsługi wejścia do budynku. W czasie
lekcji drzwi do szkoły są zamknięte, może je otworzyć tylko pani woźna
W czasie przerw młodzież nie może opuszczać głównego budynku, a także nie może
przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela
Nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem i regulaminem dyżurują w czasie
przerw na korytarzach, w szatni oraz na boisku szkolnym w okresie wiosennojesiennym.
Opracowano wiele procedur związanych z bezpieczeństwem uczniów- zmiany te
zostały zapisane w statucie szkoły
W ostatnich dwóch latach obserwujemy stopniowe zmniejszanie się problemu palenia
papierosów
W ramach programu profilaktycznego i wychowawczego organizowane są spotkania
szkoleniowe dla uczniów i rodziców ze Strażnikami Miejskimi i Policją ( BEZPIECZNY
KRAKÓW, PRAWO I MY, PRAWO, RATOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO, JAK NIE STAĆ
SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA, CO ZAGRAŻA NASZYM DZIECIOM i wiele innych)
W ramach owej współpracy szkoła brała udział w konkursie PRAWO, RATOWNICTWO,
BEZPIECZEŃSTWO a w roku szkolnym 2014/15 drużyna naszej szkoły po raz pierwszy
weszła do finału
Przeprowadzono wiele szkoleń dla nauczycieli m.in. na temat procedur postępowania
z uczniem zagrożonym demoralizacją, szkolenia związane z tematyką uzależnień
wśród młodzieży, z procedur „ Niebieskiej Karty”, z pomocy psychologicznopedagogicznej, „Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym trudności”, „Jak utrzymać
dyscyplinę w klasie” i wiele innych

Przeprowadzono ankietę o uzależnieniach, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
Po takiej diagnozie odbyły się spotkania w ramach programu „Bezpieczeństwo w sieci”
Program wychowawczy i profilaktyczny obejmuje różnorodną tematykę zajęć,
warsztatów, spotkań ze specjalistami, mających na celu wypracowanie u uczniów
psychologicznych umiejętności, które są warunkiem bezpiecznych zachowań. W szkole
przeprowadzanych jest wiele warsztatów związanych z profilaktyką bezpieczeństwazgodnie z programem profilaktyki ( np. MYŚLĘ NIE-MÓWIĘ NIE, NIKOTYNIE I
NARKOTYKOM STOP, BEZPIECZNI W SIECI, ZDROWO ŻYJ i inne)
Organizowano dla nauczycieli i uczniów szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz
procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nasi uczniowie zarówno z
gimnazjum i liceum brali udział w konkursach pierwszej pomocy i zdobywali tam
czołowe miejsca
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i urządzenia gaśnicze, a ewentualne uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu w trybie
pilnym usuwane
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 2,MOPS-em,
Krakowskim Ośrodkiem Terapeutycznym, Sądem
Przeprowadzane są lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa uczniów szkole i
poza nią
Regularnie przeprowadzane są ankiety dotyczące bezpieczeństwa i samopoczucia w
szkole. W ubiegłym roku szkolnym było to przedmiotem ewaluacji wewnętrznej.
Dzięki ewaluacji kuratoryjnej w szkole w mamy najnowsze wyniki z LO i Gimnazjum,
pokazujące stan poczucia bezpieczeństwa
W ramach organizacji czasu wolnego działa w szkole wiele kół zainteresowań,
uczniowie korzystają z boiska Orlik, raz w miesiącu organizowane są w soboty różne
imprezy: Klub Gier Planszowych, Turnieje szachowe, Festiwal Nauki,

imprezy

sportowe i inne. W szkole pod kierunkiem nauczycieli Samorząd Uczniowski
przygotowuje ciekawe akcje i sesje, spotkania ze znanymi osobami. Ma to na celu
rozbudzenie w młodych ludziach pasji, zainteresowań i pokazania na czym polega
ciekawe-mądre życie( np. spotkanie z p. Ewa Wachowicz, p. Michałem Rusinkiem,

zajęcia zumby, freestyle w piłce nożnej, dzień jabłka, warsztaty robienia sałatek,
ciasteczek, dzień czekolady itd.)
Uruchomiono skrzynkę e-mailową, na którą uczniowie mogą się zwracać w razie
problemów oraz profil na facebook Samorząd u Kantego
W szkole jest zatrudniony psycholog -pedagog. Gabinet psychologiczno-pedagogiczny
jest dostępny codziennie.
Organizowane są spotkania dla rodziców , w trakcie których są oni informowani o
niepożądanych zachowaniach uczniów oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Szkoła
dwa lata temu wdrożyła e-dziennik, który umożliwia szybki kontakt pomiędzy
rodzicami a nauczycielami.
Jesteśmy szkołą promującą sportowy i zdrowy styl życia i w tym zakresie
organizowane są cykliczne zajęcia edukacyjne . Aktualnie ubiegamy się o uzyskanie
również certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
.
Nasza szkoła ma wielu przyjaciół dlatego młodzież w szkole czuje się dobrze i
bezpiecznie.
Wszystkim bardzo dziękujemy.

