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Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Planu Działania   

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie 

2018/2019 

 

 

1. HISTORIA PROJEKTU: 

 

 2011 - przystąpienie szkoły  do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego na terenie 

województwa małopolskiego jako "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" 

 Rok szkolny 2012/2013 – otrzymanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo,  

 Rok szkolny - 2014/2015 – przedłużenie ważności  certyfikatu bezpieczeństwa na lata 2014-2019, 

 Rok szkolny 2019/2020 – wniosek o uzyskanie certyfikatu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo 

 

2. PROMOCJA PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ZSP GIEBUŁTÓW W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM: 

 
 

W celu rozpropagowania projektu w środowisku lokalnym podjęto następujące działania: 

 Prowadzenie  zakładki na stronie internetowej szkoły o nazwie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.  

 Zamieszczenie informacji o uzyskanym tytule w zakładce Bezpieczeństwo Certyfikaty - na stronie internetowej szkoły. 

 Umieszczenie otrzymanych certyfikatów w widocznym miejscu na terenie szkoły. 
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 Informowanie Rady Pedagogicznej przez szkolnego koordynatora o projekcie i zadaniach ZPB. 

 Informowanie rodziców o prowadzonej polityce bezpieczeństwa.  

 Zamieszczenie  informacji o wydarzeniach na Facebooku szkoły. 

 

3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

 
 Na cały czas trwania projektu wyznaczone zostały stałe priorytety działań. Są to :   

 Podniesienie poziomu wiedzy uczniów , rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 

 Wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów, 

 Zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasad odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach 

nieletnich sprawców czynów karalnych, 

 Systematyczna i skuteczna profilaktyka dotycząca wszystkich zagrożeń współczesnej cywilizacji, 

 Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, 

wskazywanie różnych możliwości twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 Poprawa infrastruktury szkoły mającej wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 

 

W oparciu o w/w priorytety planowane i realizowane są działania  z obszaru organizacyjnego, infrastrukturalnego oraz technicznego 

dotyczące :  

 

 szkoła, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i społeczność lokalna w programie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 

 przemoc, agresji  na terenie szkoły i poza nią, 

 profilaktyka zagrożeń współczesnej cywilizacji, 

 radzenia sobie w sytuacjach innych zagrożeń, 

 kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, 

 wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - promowania pozytywnych wzorców zachowań, wskazywania różnych możliwości 

twórczego spędzania wolnego czasu, 

 bezpieczeństwo na wsi, 

 bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

 rozwój infrastruktury szkoły ! 
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     Szkoła współpracuje z parterami wspierającymi  szkołę oraz umożliwiającymi  jej rozwój  w kontekście dążenia do poprawy 

bezpieczeństwa uczniów. W bieżącym roku szkolnym Szkoła współpracowała z: 

 

 

 

Następującymi partnerami: 

 

 Komendą Powiatowa Policji w Krakowie -  realizacja projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, organizacja zajęcia i 

prelekcje dla uczniów 

 Starostwem Powiatowym w Krakowie – jednostką prowadząca szkołę. Rozwój infrastruktury szkoły, remonty, poprawa 

bezpieczeństwa i warunków pracy oraz nauki dla młodzieży, organizacja konkursów i zawodów, nadzór pedagogoiczny. 

 Wójtem Gminy Wielka Wieś, panem Krzysztofem Wołosem – umowa współpracy z gminą Wielka Wieś, współpraca z 

gminnymi szkołami, organizacja imprez i wydarzeń szkolnych oraz m.in. warsztatów dydaktycznych dla uczniów szkół 

gminnych 

 Sołtysem wsi Giebułtów, panią Lilianną Wilk – współpraca ze szkołą w organizacji imprez szkolnych i wydarzeń 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Giebułtowie – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, próbne ewakuacje szkoły, pomoc w 

organizacji imprez jak Mistrzostwa Rejonowe Pierwszej Pomocy. 

 Klubami sportowymi: Jutrzenka Giebułtów – współpraca w ramach  organizacji wydarzeń sportowych 

 GOPS - em - diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 Radą Rodziców – wspólne opracowanie Planu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, poprawa bazy dydaktycznej 

szkoły 

 Małopolskim Oddziałem Czerwonego Krzyża – organizacja szkoleń z pierwszej pomocy oraz zawodów Rejonowych 

Mistrzostw z Pierwszej Pomocy 
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 Małopolski Szkolny Związek Sportowy – prowadzenia projektu „Szkolny Klub Sportowy” 

 LS Airport Services – współpraca w ramach prowadzonych praktyk uczniowskich, współorganizacja wydarzeń 

 Auchan Polska - współpraca w ramach prowadzonych praktyk uczniowskich 

 Novotel - współpraca w ramach prowadzonych praktyk uczniowskich 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności – w ramach 

prowadzonego szkolnego koła wolontariatu 

 Wojewódzki Związek Pszczelarzy – organizacja konferencji pszczelarskich 
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4. ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA - REALIZACJA  ZADAŃ I UZYSKANE EFEKTY 
 

Kategoria Zrealizowane zadania Ocena efektów działań 
 
 
Szkoła, uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy 
i społeczność lokalna w 
programie 
Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa – 
„Szkoła promująca 
Bezpieczeństwo” 
 
 
 

 
 

 Realizacja projektu Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo”, konsultacje z koordynatorem 
projektu 

 Promowanie wśród społeczności szkolnej, internecie 
(zakładka na stronie szkoły i facebook’u szkolnym), 
informacji o działaniach szkoły w projekcie; 

 

 
 
 Realizacja Zintegrowanego Planu Działania 

 
 
 

 
Przemoc, agresja na 
terenie szkoły i poza nią 

 
 Opracowanie Programu  Wychowawczo - 

Profilaktycznego  Szkoły na bieżący rok szkolny 
 Uaktualnienie Statutu Szkoły do obowiązujących 

przepisów 
 Konsekwentne przestrzeganie przestrzegania praw 

i egzekwowania obowiązków uczniów – 
przyznawanie nagród i wymierzania kar. 

 Promowanie pozytywnych wzorców zachowań 
poprzez udzielanie nagród, zamieszczanie osiągnięć 
i sukcesów na stronie internetowej szkoły. 

 Godziny wychowawcze - uświadamianie uczniom 
skutków przemocy  

 Reakcje nauczycieli i pracowników na przejawy 
agresji.  

 Nauka właściwego reagowania na zaobserwowane  
przejawy agresji. 

 
 Uczniowie znają i przestrzegają zapisy 

Statutu Szkoły odnośnie respektowania 
norm społecznych, zachowania i 
obowiązków w szkole 

 Podniesienie świadomości  uczniów i 
rodziców 

 Widoczna poprawa zachowania uczniów z 
problemami, których wspierali pedagog 
oraz opieka patronacka 

 Większe  zaangażowanie uczniów w 
integrację zespołów klasowych i opiekę nad 
nowymi uczniami, 

 Uczniowie wykazują się świadomością na 
temat  zjawiska cyberprzemocy  

 Uczniowie znają negatywny wpływ 
środków psychoaktywnych na zdrowie 
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 Przeprowadzanie kwestionariusza ankiety 
dotyczącej poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród 
uczniów, rodziców, i nauczycieli 
 

fizyczne i psychiczne;  
 Uczniowie znają i stosują zasady ‘fair play’ 

 

 
Profilaktyka 
zintegrowana 
dotykająca wszystkich 
zagrożeń współczesnej 
cywilizacji 

 

 
 Kontynuacja profilaktyki uzależnień od środków 

uzależniających (alkohol, papierosy, e-papierosy, 
dopalcze, środki psychoaktywne), 

 Nauczyciele przeprowadzili zajęcia dot. Zagrożeń w 
internecie 

 Edukacja zdrowotna 
 Spotkania uczniów z przedstawicielami policji w 

ramach odpowiedzialności karnej, skutków 
uzależnień czy cyberprzemocy, 

 Kontynuacja wspomagania nauczycieli szkoły w 
ramach szkoleń i warsztatów - jak rozmawiać z 
uczniami i reagować na wszelkie objawy 
napastowania seksualnego wśród młodzieży i jak 
uczyć dzieci właściwie reagować na takie 
zachowania 

 
 Zintensyfikowanie działań profilaktycznych 

w zakresie zdrowego odżywiania się dzieci i 
młodzieży  

 Uczniowie maja większą świadomość 
dotycząca funkcjonowania człowieka w 
różnych sferach, 

 Uczniowie znają negatywne skutki palenia 
papierosów, potrafią zachować się 
asertywnie wobec propozycji zapalenia 
papierosa, 

 Uczniowie znają zagrożenia płynące z 
korzystania z Internetu, wiedzą jak należy 
się zachować w sytuacji  gdyby padli ofiara 
takiej przemocy, 

 Uczniowie poznali zasady zdrowego 
odżywiania się, nauczyli się propagować 
zdrowy tryb życia, poznali sposoby dbania o 
zdrowie fizyczne i psychiczne 
 

 
Radzenie sobie w 
sytuacjach innych 
zagrożeń 
 

 
 Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla 

uczniów  
 Systematyczne przeprowadzanie próbnych 

ewakuacji wszystkich uczniów i pracowników 
szkoły, 

 Wypadki uczniów w szkole, przestrzeganie 
procedur związanych z powiadamianiem 
rodziców, dyrektora, , inspektora BHP,  

 Lekcje Edukacja dla bezpieczeństwa  

 
 Uczniowie umieją zachować się w 

sytuacjach zagrożenia; znają zasady 
udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznej 
ewakuacji,  
 

 Znajomość podstawowych procedur dot. 
bezpieczeństwa przez wszystkich w szkole  

 



7 
 

 Szkolenie dot. terroryzmu 
 Lekcje edukacji zdrowotnej 

Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego 
 Systematyczne szkolenia pracowników w 

zakresie pierwszej pomocy i BHP, 
 

 
Kształtowanie 
umiejętności 
społecznych i 
emocjonalnych uczniów 

 
 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu - 

organizacja i udział uczniów w  licznych akcjach 
charytatywnych:  

 Organizacja  imprez szkolnych, klasowych: 
-Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar 
Starosty, 
-Rejonowych Mistrzostw Pierwszej pomocy 
-Dnia Otwartego 
-Konkursów Przedmiotowych 
-Zawodów Sportowych 

 Działalność Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

 
 Uczniowie zdobyli umiejętność empatii, 

podjęli działania  o charakterze 
wolontariatu, 

 Uczniowie poznają zasady organizacji 
imprez i wydarzeń szkolnych, 

 Uczniów cechuje tolerancja wobec osób z 
różnymi upośledzeniami,  

 działania na rzecz tworzenia przyjaznego 
klimatu w szkole, 
 

 

 
Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży - 
promowanie 
pozytywnych wzorców 
zachowań, wskazywanie 
różnych możliwości 
twórczego spędzania 
wolnego czasu 
 

 
 Przygotowanie obchodów  ważnych uroczystościach 

i uczestnictwo w nich całej społeczności szkolnej:  
Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, 
Uroczystości Szkolne, Święta, Pożegnanie klas 
Maturalnych i Zawodowych 

 Działalność Internatu 
 Doradztwo zawodowe 
 Zajęcia pozalekcyjne : SKS. 
 udział w grantach powiatowych 
 Kontynuacja przygotowywania uczniów do 

powiatowych konkursów przedmiotowych i 
sportowych 

 
 Uczniowie mają poczucie przynależności do 

społeczności szkolnej, 
 świadomie uczestniczą w ważnych 

uroczystościach szkolnych.  
 Uczniowie korzystają z nowoczesnych 

pomocy i sprzętu multimedialnego podczas 
zajęć, 

 Uczniowie uczą się samodzielności 
mieszkając w internacie, 

 integracja polsko – ukraińska na internacie i 
w szkole, 

 możliwość startu w wybranych konkursach 
i zawodach, 
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 Organizacja Targów Edukacyjnych 
 Warsztaty dla Gimnazjalistów  
 Organizacja i wizyta na EXPO 
 Wyjazdy do kina, teatru. 

 
 

 uczniowie angażują się w organizacje 
warsztatów oraz targów promujących 
szkołę 

 

 
 

Bezpieczeństwo na  wsi 

 
 Kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych 

wynikających ze spotkania partnerów ZPB 
 Wycinka drzew wzdłuż drogi i sadzenie nowych 
 Zaangażowanie uczniów w informacje dot. 

skradzionej figurki Matki Boskiej Parafii w 
Giebułtowie 

 

 
 Poprawa bezpieczeństwa drogi do i ze 

szkoły, 
 Odnalezienie przez Policję figurki Matki 

Boskiej 

 
 

Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 

 

 
 Kontynuacja zajęć edukacyjnych z przepisów ruchu 

drogowego, 
 
 Kontynuacja działań mająca na celu przygotowanie 

uczniów do zdania egzaminu na prawo jazdy 
 
 Remont drogi do szkoły 
 
 

 
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

terenu przyszkolnego, 
 

 Przygotowanie bramy i uruchomienie 
wyjazdu ze szkoły przez bramę 
ewakuacyjna, 

 poprawa bezpieczeństwa drogi do i ze 
szkoły 

 
 

 
Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 
 Kontynuacja systematycznej diagnozy środowiska 

rodzinnego uczniów, współpraca z kuratorami, 
 
 

 Aktywne udział szkoły w lokalnym systemie 
przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 

 Współpraca z kuratorami sądowymi 
 

 
 Włączenie pedagoga szkolnego do pomocy 

rodzinom zagrożonym przemocą i 
niewydolnym wychowawczo 
 

 Opieka patronacka 
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Rozwój infrastruktury 
szkoły 

 
Nowa baza dydaktyczna szkoły ! 

 
 Budowa Sali gimnastycznej (HALA SPORTOWA-

BALONOWA ze sztuczną nawierzchnią), 
 Budowa przewiązki ze szkoły na halę balonową, 
 Modernizacja sal lekcyjnych, 
 Remont łazienek na internacie, 
 Remont korytarzy szkolnych, 
 Remont kotłowni szkolnej (SALA EGZAMINACYJNA), 
 Zakup nowego samochodu szkolnego (bus OPEL 

VIVARO) 
 Montaż dodatkowego monitoringu 

 
 

 poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, 
 poprawa warunków zajęć WF oraz 

bezpieczeństwo organizacji uroczystości 
szkolnych, akademii, imprez, spotkań oraz 
zajęć pozalekcyjnych czy pozaszkolnych 
form aktywności. Zwiększenie oferty szkoły 
i ułatwienie dostępu do ruchu dla ludzi ze 
wsi, 

 Modernizacja warsztatów szkolnych 
(dostosowanie do nowych kierunków 
kształcenia w szkole), 

 Przebudowa starej kotłowni z 
przeznaczeniem na warsztaty szkolne 

 

 
                                                                                         

 

                                                                                   KOORDYNATOR ZPB 
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5. BADANIA ANKIETOWE    

 

Co roku w naszej szkole zostaje przeprowadzona ankieta dotycząca bezpieczeństwa. Badaniem objęci zostali uczniowie, rodzice oraz 

nauczyciele i pracownicy szkoły.  Ankiecie poddano ponad 120 uczniów,  48 rodziców i 25 nauczycieli i pracowników.  Wyniki pozwalają 

sformułować wniosek, iż poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole jest duże.  Potwierdzają to odpowiedzi: 78% uczniów,  rodziców 

(96%) i nauczycieli oraz pracowników (95%).   

W roku szkolnym 2018/2019  w ZSP Giebułtów przeprowadzona została ewaluacja. Jednym z jej celów było monitorowanie stanu 

bezpieczeństwa. Badaniem objęte zostały  m.in. następujące obszary: 

Diagnoza czynników ryzyka w celu przeciwdziałania środkom odurzającym i podejmowania przez uczniów zachowań 

ryzykownych. 

Celem badania była odpowiedź na pytania: 

1. Jaki jest stosunek ucznia i jego ocena ryzykownych zachowań związanych z: 

a)  używaniem dostępnych używek (alkohol, nikotyna, leki uspokajające), 

b)  używek niedostępnych legalnie – narkotyków, dopalaczy, 

c)  nagannych zachowań – wagary, zaniedbywanie obowiązków w rodzinie i w szkole, 

d)  przemocy werbalnej – znęcanie się, dokuczanie i bicie 

e)  cyberprzemocy 

 
2. Ustalenie kręgu osób, do których uczniowie będą zgłaszali się po pomoc w sytuacjach dla nich niebezpiecznych lub zagrożenia 

 

Wnioski: 

1. Ponad 85% badanych postrzega szkołę, jako miejsce, w którym są określone zasady postępowania i tyle samo deklaruje, że stosuje 

się do tych zasad.  

2. 40% ankietowanych ma dostęp do papierosów i pali papierosy, 10% do alkoholu (uczniowie internatu). 
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3. Ponad 60% badanych doświadcza sytuację związaną z cyberprzemocą (głównie na portalach społecznościowych w postaci 

wyśmiewania oraz tzw. hejtu) 

4. Uczniowie zaznaczają, że doświadczają agresji słownej (25%), a niski współczynnik (7%) do agresji fizycznej 

5. Wychowawcy w dużym stopniu (72%) poruszają z młodzieżą problem narkotyków, dopalaczy i cyberprzemocy. 

6. Tradycyjnie w badaniach uczniowie zwracają uwagę aby zapraszać na zajęcia do szkoły specjalistów w dziedzinach działania 

przeciw przemocy, które dla młodzieży omówią tematykę. 

 

Diagnoza bezpieczeństwa i relacji w szkole - Relacje rówieśnicze w klasie i szkole  

Badanie miało na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania kluczowe: 
 
1. Jakie relacje panują pomiędzy uczniami w klasie i w szkole? 
2. Czy klasa jest zespołem zintegrowanym? 
3. Czy są osoby wykluczane z zespołu uczniowskiego? 
4. Jaki jest stosunek uczniów do wyróżniających się w nauce? 
5. Jakie są reakcję na naganne zachowanie kolegów/koleżanek? 

 
Wnioski: 

1. Uczniowie dobrze się czują ze sobą w danym zespole klasowym (blisko 80%), pomimo różnic kulturowych (polsko-ukraińskich), które 

przeszkadzają (20%) ankietowanych.  

2. Badani w swoich klasach mają do siebie zaufanie (90%), deklarują posiadanie przyjaciela w klasie, chętnie zwracają się o pomoc do 

wychowawcy.  

3. Uczniowie krytycznie oceniają zachowania niezgodne z normami poprawnych zachowań kulturowych i społecznych (przekleństwa, 

poniżanie, agresja – 40%). Niepokojącym jest fakt, że wielu uczniów w ankietach stwierdziło, iż będąc świadkiem niewłaściwego 

zachowania, agresji kolegów nie reaguje. 

4. Uczniowie klas czwartych są niekoleżeńscy, prezentują postawy egoistyczne i roszczeniowe (65%). 

5. Położenie większego nacisku na rozwijanie u młodzieży empatii, a w klasach pierwszych na integracji (np. zawodów sportowych, 

wyjazdów i wycieczek szkolnych). 


