ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1
w Krakowie

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
2015-2017
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie uczestniczy w programie Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa od września 2014 r. We wrześniu 2015 roku otrzymaliśmy
od Małopolskiego Komendanta Policji tytuł „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który
przyznawany jest po audycie ocenionym pozytywnie przez zewnętrznych kontrolerów.
Wypełniając założenia programu, angażując się w działania profilaktyczne,
przez otwartość na współpracę i gotowość do działań mających na celu poprawę szeroko
rozumianego bezpieczeństwa w naszej placówce, z dumą prezentujemy nasz tytuł
i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać jego przedłużenie, a w przyszłości
– uzyskać tytuł Lidera.
Zgodnie z założeniami projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa sporządzono
Zintegrowany Plan Działania, który obejmuje wszelkie przedsięwzięcia związane z poprawą
bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu. W tym celu, na początku roku
szkolnego, zespół specjalistów szkolnych w składzie: pedagog, wicedyrektorzy ZSB Nr 1,
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kierownik administracyjny i przewodniczący szkolnego zespołu do spraw bezpieczeństwa
dokonują wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i w jej najbliższym
otoczeniu, co pozwala wspólnie z partnerami projektu sprecyzować przedsięwzięcia, które
należy priorytetowo realizować.
Przystąpienie szkoły do projektu ZPB w 2014 i realizacja jego założeń do chwili
obecnej bardzo korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Budowlance
oraz w jej najbliższym otoczeniu. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice jednogłośnie
wskazywali w ankietach, że stan bezpieczeństwa zdecydowanie się poprawił, na co wpłynęły
przede wszystkim:
¾
¾

W okolicach szkoły: patrole Policji i Straży Miejskiej,
W szkole: modernizacja monitoringu, prelekcje z zakresu profilaktyki prowadzone
przez Policję, Straż Miejską i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększenie liczby
dyżurujących nauczycieli we współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, działania
wychowawcze, szybka reakcja pracowników szkoły w sytuacji ewentualnych zdarzeń,
duża liczba zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania przedmiotowe
oraz sportowe, kontynuacja dotychczasowych projektów i przedsięwzięć szkolnych a
także przystąpienie i realizacja nowych.

Zjawisko przemocy, szczególnie psychicznej, za którą wg respondentów
odpowiedzialna jest cała społeczność szkolna oraz zachowania wyniesione z domów,
nie zostało jeszcze zupełnie zlikwidowane, dlatego w ramach poprawy bezpieczeństwa
w Aneksie do Zintegrowanym Planie Działania kontynuuje się zadania, które wyznaczono
przystępując do projektu ZPB.
W obszarze organizacyjnym są to:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

rozpoznanie i podnoszenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów,
integrowanie zespołu klasowego; polepszenie relacji interpersonalnych,
promowanie właściwych zachowań; edukacja zdrowotna,
eliminowanie negatywnych zachowań,
kształtowanie realnej samooceny ucznia i nawyku samokontroli,
podniesienie poziomu świadomości prawnej,
zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w aspekcie technicznym i organizacyjnym szkoły,
zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w okolicy szkoły oraz w drodze do domu,
podnoszenie kompetencji nauczycieli w radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającą się
rzeczywistością szkolną,
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

Zarówno obszar infrastrukturalny jak i techniczny odgrywają dużą rolę w zakresie
bezpieczeństwa w naszej szkole, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby każdy dobrze się
czuł przebywając w naszej placówce. Remont ogrodzenia w okolicy Internatu, kontrola osób
wchodzących do budynku szkoły, remont pomieszczeń klasowo-lekcyjnych a przede
wszystkim remont i przygotowanie obiektów sportowych dla uczniów to zadania dla nas
priorytetowe.
Uwzględniając specyfikę szkoły przygotowujemy uczniów do wykonywania prac
ogólnobudowlanych, dlatego bezpieczeństwo, odpowiedzialność i samokontrola są w tej
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branży szczególnie ważne. W tym celu tworzymy własny obszar zawodowy, którego zadania
realizujemy poprzez:
9
9
9
9
9
9

zwiększenie szans na bezpieczne i harmonijne wejście na rynek zawodowy,
współpracę z bankiem PKO SA w ramach programu edukacyjnego „System bankowy
w Polsce”,
współpracę z Państwową Inspekcją Pracy,
organizację zajęć dodatkowych, przygotowujących do udziału w konkursach
i olimpiadach zawodowych,
współpracę z absolwentami i firmami budowlanymi,
wzbogacenie oferty zawodowej szkoły.
Dotychczas wykonano:

¾

w dziedzinie informacji i rozpropagowanie projektu w środowisku lokalnym:

•
•

wywieszono informacje w gablocie szkolnej
zamieszczono informacje o projekcie Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
na stronie internetowej szkoły (zsb1.pl)
zamieszczono informacje na temat realizowanych przedsięwzięć z zakresu ZPB
na fanpage’u szkoły na portalu społecznościowym facebook
we wrześniu poinformowano uczniów klas pierwszych i ich rodziców oraz Radę
Rodziców przy ZSB Nr 1 o udziale placówki w projekcie ZPB (podczas pierwszych
zebrań z wychowawcami klas).

•
•
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Kraków, dn. 30. 09.2016 r.

Protokół
z przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych
w szkolne i w jej najbliższej okolicy.

Dnia 30 września 2016 roku, zespół szkolnych specjalistów w składzie:
- p. Joanna Cibor - wicedyrektor Technikum Budowlanego Nr 1
- p. Bożena Niedenthal – wicedyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1
- p. Halina Polaska – pedagog szkolny
- p. Henryk Wodka – kierownik administracyjny
- p. Lucyna Sobczyk – koordynator projektu ZPB z ramienia szkoły
dokonał wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i w jej najbliższej okolicy.
Analiza problemów występujących na terenie szkoły, sporządzona na podstawie wizji
lokalnej, wywiadów i ankiet wykazała, że:
¾ najbezpieczniej uczniowie czują się w salach lekcyjnych, w okolicach pokoju
nauczycielskiego oraz w pobliżu monitoringu szkolnego,
¾ najmniej bezpiecznie, najczęściej z powodu przemocy psychicznej, uczniowie czują się:
• w okolicach przystanków komunikacji miejskiej oraz w drodze do / ze szkoły. (Należy
nadmienić, że stan bezpieczeństwa w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego
zdecydowanie się poprawił dzięki współpracy z Policją i Strażą Miejską, którzy pełnią
w tych okolicach patrole).
• w okolicy boiska szkolnego, które jest wynajmowane różnym podmiotom i dostęp
do niego mają osoby postronne; dodatkowo – niszczenie ogrodzenia szkolnego
w okolicy boiska sportowego i Internatu od ul. Młynówka Królewska (tworzenie tzw.
„skrótów” na boisko umożliwia wejście na teren szkoły postronnych osób).
W związku z powyższym postanowiono w bieżącym roku szkolnym podjąć działania
nakierowane na modelowanie środowiska szkolnego tak, aby zapewniało większe
bezpieczeństwo, edukację dotyczącą przemocy rówieśniczej, profilaktykę uzależnień,
integrację zespołów klasowych, edukację na temat przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy,
oraz bezpośrednie reagowanie na przemoc w miejscach szczególnie zagrożonych.
Ocena stanu technicznego budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej
dokonywana jest corocznie w miesiącu listopadzie (potwierdzenie u kierownika
administracyjnego). Wizja lokalna pod kątem ochrony przeciwpożarowej budynku dokonana
przez Straż Pożarną z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w dniu 29 września 2016 r.,
podczas ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły. (Potwierdzenie: raport z ewakuacji
w dokumentacji szkolnej).
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Warto zaznaczyć, że większość działań podejmowanych przez szkołę w czasie trwania
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ocenia się jako skuteczne i planuje się
je kontynuować w przyszłości.
Działania, które należy priorytetowo realizować, to:
a) polepszenie atmosfery międzyuczniowskiej, jakości komunikacji i poczucia
bezpieczeństwa,
b) profilaktyka uzależnień skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli,
c) zwiększenie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,
d) zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w wybranych miejscach: szczególnie
w okolicach szkoły i boiska szkolnego,
e) montaż dodatkowego monitoringu.

Opracowanie:

Lucyna Sobczyk
szkolny koordynator ZPB
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Kraków, dnia 17.12.2016 r.

Protokół
ze spotkania partnerów zewnętrznych szkoły
w ramach projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1
w Krakowie

Dnia 16 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie zostało
zorganizowane spotkanie partnerów zewnętrznych szkoły w ramach projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Celem spotkania była
analiza ewaluacji ankiet i opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu
Działania.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
1. asp. szt. Bogusław Kurek – Policjant z IV KP w Krakowie,
2. p. Ewa Federyga – specjalista z zakresu profilaktyki ze Straży Miejskiej, (Oddział II,
Krowodrza)
3. p. Waldemar Sypuła – specjalista z zakresu profilaktyki ze Straży Miejskiej
(O/Krowodrza)
4. p. Małgorzata Dziadkowiec – Kierownik Internatu przy ZSB Nr 1 w Krakowie
5. p. Halina Polaska – pedagog szkolny w ZSB Nr 1
6. p. Joanna Cibor – wicedyrektor Technikum Budowlanego Nr 1
7. p. Bożena Niedenthal – wicedyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1
8. p. Lucyna Sobczyk – nauczyciel, koordynator do spraw ZPB z ramienia Szkoły.
Podczas spotkania omówiono ewaluację badań ankietowych na temat bezpieczeństwa
przeprowadzonych w okresie od września do listopada 2016 r. w grupie uczniów, ich
rodziców i nauczycieli oraz podsumowano działania, jakie zostały podjęte dotychczas w celu
poprawy bezpieczeństwa w szkole oraz w jej najbliższym otoczeniu.
Na podstawie analizy ankiet wspólnie z partnerami projektu określono priorytety
podejmowanych działań:
9 dalsze patrole operacyjne Policji i Straży Miejskiej w okolicach szkoły,
szczególnie od przystanku „Zarzecze” i „Wesele” oraz na osiedlu, na którym
znajduje się szkoła,
9 doraźna naprawa / remont ogrodzenia szkolnego przy boisku szkolnym
od ul. Młynówka Królewska,
9 montaż dodatkowego monitoringu,
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9 większa kontrola osób przebywających w budynku szkoły (portiernia)
oraz w okolicy boiska szkolnego.
9 dalsze uświadamianie młodzieży na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,
zjawiska przemocy, szczególnie psychicznej i cyberprzemocy (prelekcje
dla uczniów z udziałem Policji, Straży Miejskiej)
9 efektywniejsze pełnienie dyżurów szkolnych przed lekcjami oraz podczas długich
przerw międzylekcyjnych w porozumieniu z Zespołem Społecznych Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
9 dalsze
egzekwowanie
zakazu
używania
emblematów
związanych
z przynależnością klubową (w porozumieniu ze szkołą Mistrzostwa Sportowego)
9 promowanie właściwych i eliminacja negatywnych zachowań wśród młodzieży
9 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w aspekcie infrastrukturalnym
i technicznym szkoły
9 współpraca z instytucjami zawodowymi, przygotowującymi młodzież do
bezpiecznego wejścia na rynek zawodowy.
9 pozyskiwanie nowych partnerów, mających realny wpływ na poprawę
bezpieczeństwa w naszej placówce.
Po spotkaniu opracowano Aneks do Zintegrowanego Plan Działania, który jest propozycją
otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami i przedsięwzięciami możliwymi do
realizacji przy pozyskaniu dodatkowych funduszy finansowych. Równocześnie
konsekwentnie wykonywane będą już rozpoczęte działania.

Opracowanie:

Lucyna Sobczyk
szkolny koordynator projektu ZPB
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