Sprawozdanie z bezpieczeństwa w szkole
w II semestrze roku szkolnego 2015/16.
Funkcja koordynatora ds. bezpieczeństwa polega na obserwacji istniejących w szkole lub w jej
otoczeniu zjawisk i zdarzeń, mających negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów oraz
wszystkich podmiotów szkolnych.
W celu monitorowania poczucia bezpieczeństwa uczniów, w styczniu tego roku została
przeprowadzona ewaluacja, dotycząca samopoczucia i bezpieczeństwa dzieci w szkole. Badani byli
zarówno uczniowie, jak i rodzice. Wnioski z ewaluacji zostały przedstawione nauczycielom na
Radzie Pedagogicznej, Rodzicom na zebraniu z rodzicami oraz uczniom, a także innym
pracownikom szkoły.
Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują, że dzieci chętnie chodzą do szkoły i czują się w szkole
bezpiecznie. Zdarzyło się jednak, że były wyśmiewane, przezywane, poniżane lub zastraszane przez
rówieśników lub uczniów klas starszych. W związku z tym, wychowawcy klas zostali poproszeni o
przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat właściwego traktowania innych, okazywania
szacunku młodszym oraz pomagania sobie wzajemnie.
Zadowalający jest fakt, że w szkole nie ma problemu z dopalaczami bądź innymi używkami.
Jak wynika z ankiet szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom, a warunki szkoły zmieniły się na
lepsze, jednakże nieustannie dbamy o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.
W II semestrze został założony monitoring w szatni oraz przy drzwiach wejściowych do szkoły.
Zostały wzmożone dyżury nauczycieli i starszych uczniów podczas przerw, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowania w toaletach oraz na klatce schodowej ewakuacyjnej, a także w szatni.
Została także zwiększona oferta zajęć pozalekcyjnych w ramach Uczniowskiego Klubu
Sportowego, z których dzieci chętnie korzystają: tenis stołowy, ziemny, judo, w związku z tym
dzieci z klas IV – VI nie pozostają po lekcjach bez opieki. Doposażono apteczki w środki do
udzielania pierwszej pomocy, które służą także na wycieczkach i wyjazdach kilkudniowych np. na
„Zielone Szkoły”.
Ponadto w drugim półroczu na zajęciach w klasach była poruszana i realizowana przez
wychowawców tematyka związana z bezpieczeństwem m. in.:
 poznanie lub przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
 nawyki właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i troski o zdrowie w zabawach
(zagrożenia),
 udzielanie pierwszej pomocy (ćwiczenia praktyczne),
 bezpieczeństwo w szkole i poza nią,
 przypomnienie przepisów ruchu drogowego – jestem widoczny na drodze,
 bezpiecznie nad wodą – rozpoznawanie i nazywanie znaków znajdujących się nad wodą,
ustalenie zasad bezpiecznych kąpieli, zagrożenia czyhające na kąpiących się w zbiornikach
wodnych,
 telefony alarmowe – zasady wzywania służb ratunkowych w różnych sytuacjach, sposoby
postępowania w razie pożaru, suszy, huraganu, powodzi czy burzy,
 poznanie zasad kodeksu postępowania podczas wakacji – pogadanki na temat „Bezpieczne
wakacje”,
 naucz się mówić „NIE” - asertywność,
 co to jest agresja, rodzaje agresji.
W czerwcu przed wakacjami, została zaproszona do szkoły Pani Policjant mł. asp. Kinga
Czerwińska z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, która przeprowadziła z uczniami
pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. Przedstawiła przykłady bezpiecznych kąpieli wodnych i
słonecznych. Została także wykonana i wyeksponowana na korytarzu dolnym gazetka na temat
„Bezpieczne wakacje”.
W drugim semestrze odbyło się także dużo wycieczek szkolnych i wyjazdów na „Zielone Szkoły”

w góry i nad morze. Nauczyciele przed każdym wyjazdem przypominali uczniom regulamin
zachowania się podczas wycieczek, a szczególnie w czasie dalszych podróży autokarowych i na
postojach. Zapoznali również uczniów z regulaminami bezpiecznego pobytu na „Zielonej Szkole”,
zachowania bezpieczeństwa w czasie rejsu statkiem czy w trakcie wędrówek po górach.
Odbyło się wiele pogadanek, szczególnie dla dzieci z klas młodszych na temat właściwego
zachowania się na szkolnym placu zabaw.
W ciągu całego semestru, w dalszym ciągu, nauczyciele realizowali program profilaktyczny
„Potrafię bezpiecznie pływać”. Raz w tygodniu, przed zajęciami na pływalni, wygłaszali
pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z basenu.
Pomimo wielu działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów, w bieżącym roku szkolnym w naszej
szkole zdarzyły się trzy, na szczęście niegroźne wypadki. Do zdarzeń tych najczęściej dochodziło
podczas przerw. Były to następujące przypadki: stłuczenie palca prawej ręki, rana tłuczona czoła,
złamanie paliczka palca stopy lewej.

Wnioski do pracy na następny rok:
1. Przeprowadzić próbną ewakuację z budynku szkolnego we wrześniu.
2. Kontynuować pracę nad zwiększeniem bezpieczeństwa w szkole, pamiętając o przedłużeniu
barierki przy wjeździe dla samochodów, obok bramy wjazdowej na główny parking. Wnioskować o
zmianę pasów na ulicy Dworcowej.
3. Kontynuować wszystkie dotychczasowe działania podejmowane przez pracowników szkoły,
rodziców i uczniów w zakresie troski o bezpieczeństwo uczniów, zapewniające poczucie
bezpieczeństwa uczniom, wpływające na eliminowanie zagrożeń i wzmacniające pożądane postawy
uczniów, aby zachowanie ich w dalszym ciągu nie odbiegało od ogólnie przyjętych norm
społecznych.
4. W klasach IV – VI pani psycholog przeprowadzi zajęcia lub warsztaty na temat agresji słownej i
fizycznej. Należy również prowadzić ćwiczenia z uczniami, mające na celu doskonalenie
umiejętności radzenia sobie ze stresem, napadami złości, agresją.
5. Monitorować stan bezpieczeństwa szkoły i natychmiast reagować na ewentualne sygnały o
pojawiających się zagrożeniach i lękach uczniów, czy też pracowników szkoły.
6. Aktywizować uczniów do samodzielnego dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz do
wyrabiania nawyku reagowania na wszelkie przejawy zła i przemocy.
7. Włączyć do współpracy rodziców w sprawach dotyczących bezpieczeństwa naszej szkoły np.
podczas imprez, wycieczek itp.
8. Dostarczać uczniom i rodzicom różnych materiałów i wskazówek na temat bezpieczeństwa
dzieci.
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