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ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

,,BEZPIECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM”. 

 

                    Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach przystąpił do projektu 

,,Bezpieczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum” w ramach programu 

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 

                    Szkoła będzie mogła otrzymać Certyfikat ,,Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo” przyznawany przez Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia 

realizacji projektu ZPB przez placówkę. Certyfikat ma charakter honorowy. 

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i 

mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania działań zmierzających do poprawy 

poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

                     Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest projektem 

holenderskim. Tworzą go Policja oraz tzw. partnerzy, czyli instytucje 

przystępujące do programu oraz sprawujące nad jego realizacją nadzór. Policja 

inspiruje i wspomaga realizację projektu przez szkołę, ale do współdziałania 

zostały również zaproszone władze lokalne. Projekt ten, jak każdy inny w 

ramach ZPB, zakłada na wstępie precyzyjne określenie problemu istniejącego w 

szkole i mającego związek z bezpieczeństwem, czemu służą przeprowadzone 

badania ankietowe. Następnie po zanalizowaniu ankiet, opracowuje się 

Zintegrowany Plan Przedsięwzięć, czyli ustalenie konkretnych działań, wraz z 

terminami i określeniem wykonawcy, zmierzających do zniwelowania 

problemu-jest to etap, na którym Policja sugeruje bądź wskazuje możliwe 

rozwiązania, ale wyboru i deklaracji podjęcia się konkretnych działań dokonuje 

szkoła ubiegająca się o certyfikat. Na koniec pozostaje już tylko realizacja 

Zintegrowanego Planu Przedsięwzięć. 

                       Do I tury projektu ,,Bezpieczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum” 

w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, Zespół Szkół 

Publicznych Nr 1 w Wadowicach przystąpił dnia 1 września 2008r. 
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Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców uznała, że nasza 

szkoła jest jedną z najbardziej bezpiecznych placówek na terenie Wadowic. 

Dokonaliśmy tego poprzez wprowadzenie: 

- jednolitego stroju ucznia na każdym etapie edukacyjnym (edukacja 

wczesnoszkolna-kolor mundurka niebieski, kl.IV-VI- kolor zielony, klasy 

gimnazjalne -szary) i odpowiedniego obuwia; 

- monitoring szkolny (duża ilość kamer monitorujących teren szkoły i wokół 

szkoły); 

- zwiększenie ilościowe dyżurów nauczycieli na przerwach przed rozpoczęciem 

zajęć i po ich zakończeniu; 

- dodatkowe dyżury nauczycieli w szatni; 

- zatrudnienie osoby kontrolującej bazę szkoły na lekcji; 

- ogrodzenie terenu wokół szkoły; 

- wydzielenie miejsca dla uczniów-zakaz wjazdu samochodów. 

 

Osoby wspierające założenia Zintegrowanego Planu Działania w ramach ZPB: 

1.Dyrektor szkoły- p.mgr Emilia Bieniek 

2.Zastępca dyrektora szkoły- p.mgr M. Frączek 

3.Zastępca dyrektora szkoły-p.mgr S.Zadora 

4.mgr A.Prus 

5.mgr A.Mazgaj 

6.mgr E.Wysogląd-Jerdanek 

7.mgr R.Krauzowicz 

8.mgr A.Rychlik 

9.mgr A.Motyka 

10.mgr E.Piech 
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11.mgr M.Kozłowska 

12.s.E.Ferenc 

13.mgr Z.Stradomski 

14.mgr M.Sulikowska 

15.mgr Ł.Fila 

Nasi partnerzy: 

1.Komisariat Policji w Wadowicach. 

2.Straż Miejska w Wadowicach. 

3.Urząd Miasta w Wadowicach. 

4.Rada Rodziców. 

5.Rada Osiedlowa. 

6.Świetlica Sióstr Nazaretanek. 

7.Świetlica terapeutyczna ,,U Kolpinga”. 

8.Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej. 

9.Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej. 

10.Dom Samotnej Matki w Wadowicach. 

11.Centrum Profilaktyki Społecznej PUKS ,,Karol” Wadowice. 


