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Załącznik nr 4
Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w 2010 roku – opracowane
przez Wydział Edukacji

Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2010 w gimnazjach,
zespołach szkół oraz szkołach podstawowych.
1.Współpraca z policją , strażą miejską, kuratorem sądowym
2.Omówienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych i apelu
Gimnazjum nr 4 ogólnoszkolnym.
3. Wprowadzenie dyżurów uczniowskich na przerwach.
4.Codzienne monitorowanie budynku szkolnego - monitoring wizyjny.
1. Realizacja we współpracy z Komendą Miejską Policji Programu Profilaktycznego "Pije
Kuba do Jakuba...".
2. Realizacja we współpracy z Komendą Miejską Policji Programu Profilaktycznego
Gimnazjum nr 7
"Przemoc w szkole i w rodzinie".
3. Realizacja Programu Profilaktycznego "Jak sobie radzić z przemocą i agresją, gdzie
szukać pomocy".
1. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji uczniów i pracowników.
Zespół Szkół
2. Spotkania z policjantami i strażnikami miejskimi, pogadanki.
nr 6
3. Realizacja projektu "Bezpieczeństwo imprez sportowych".
1. Organizacja spotkań z przedstawicielami Policji na temat umiejętności zachowania się
Szkoła
uczniów w sytuacjach trudnych.
Podstawowa
2. Monitoring wizyjny szkoły.
nr 15
3. Comiesięczne apele promujące zasady bezpiecznego zachowania.

Nazwa szkoły

1. Spotkania dla uczniów kl. I Gimnazjum " Odpowiedzialność prawna nieletnich"
prowadzone przez pracowników Policji.
ZSO16

Szkoła
Podstawowa
nr 12

2. Monitoring frekwencji i problemów wychowawczych w całym ZSO nr 16.
3. Realizacja programów i warsztatów zapobiegających zjawiskom agresji i przemocy
wśród uczniów.
1. Udział w kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy".
2. Udział w programie "Ratujmy i uczmy ratować", organizowanym przez Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
3.Realizacja programów profilaktycznych "Dziecko w sieci", "Cukierek", "Bezpieczna droga
z Radami Spangeboba".
1. Udział młodzieży /cała szkoła/ w programie profilaktycznym pod patronatem LKO
"Zapobieganie narkomanii w lubuskich szkołach i placówkach"

2. Przeprowadzenie przez pracowników KM Policji szkolenia dla dziewcząt z zakresu
samoobrony.
Gimnazjum nr 9
3. Udział młodzieży oraz rodziców w prelekcji "Cyberprzemoc i dopalacze" - podkomisarz
Piotr Wiśniewski z KWP w Gorzowie Wlkp.
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1. Stosowanie monitoringu wizyjnego.
2. Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga,
trenerów oraz pracowników policji i PTZN np.

Zespół Szkół
Sportowych

- warsztaty pt. „Razem bezpiecznie”,
- zajęcia na temat „ Cyberprzemocy”,
- tworzenie szkolnych kodeksów zachowań,
- zajęcia informacyjno- edukacyjne na temat zagrożeń z zażywaniem „ dopalaczy”.
3. Przeprowadzanie akcji i konkursów na temat bezpieczeństwa np.
- „Superuczeń”,
- „ Bezpieczna szkoła”.
1.Przeciwdziałania zagrożeniu zdrowia i życia: "Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Bezpieczne
Wakacje z Lupo”, „Bezpieczne Ferie"- współpraca Policji, udział uczniów w zdobywaniu
karty rowerowej.

Szkoła
Podstawowa
nr 9

2.Przeciwdziałanie uzależnieniom i spożywaniu substancji psychoaktywnych - udział
w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", warsztaty "Liderowanie w grupie - przeciwdziałanie
narkomanii".
3.Przeciwdziałanie agresji i przemocy - pogadanki, lekcje wychowawcze.

1.Program "Piramida"- przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
wśród uczniów gimnazjum.
Zespół Szkół nr 2."Przemoc w rodzinie-jednym głosem mówimy nie".
13
3.Warsztaty organizowane przez Monar "Siła w trzeźwości".
4.”Lider w grupie-przeciwdziałanie narkomanii”.
Szkolny lider promujący zdrowy styl życia wolny od narkotyków.
1. Realizacja programu kierowanego do uczniów klas I-III gimnazjum dotyczącego
profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie pn.: "Rodzina wolna od przemocy"
(we współpracy z Komendą Miejską Policji).
Zespół Szkół
nr 20

2. Realizacja zajęć profilaktyki antynarkotykowej w oparciu o program "Piramida".
3. Realizacja programu kierowanego do uczniów klas I-III SP pt.: "Jestem bezpieczny na
drodze" (we współpracy z Policją).
4. Realizacja programu (we współpracy z PPP w Gorzowie Wlkp.) "Jak radzić sobie z
własną agresją". Program kierowany do uczniów klas V-VI SP

Zespół Szkół
nr 12

1.
Zorganizowanie debaty na temat problemu dopalaczy w naszym mieście. Debata
nagrana została przez TVP Gorzów Wlkp. i wyemitowana w programie Obiektyw.
2.
Szkoła uczestniczy w programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY. Zorganizowano DZIEŃ
BEZ PRZEMOCY i TYDZIEŃ WOLONTARIATU.
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3.
W szkole działa Szkolna Grupa Kontaktowa do zachowań problemowych. W czasie
konferencji Wojewody Lubuskiej i Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie na temat
„Systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w woj. lubuskim - stan, ocena, wyzwania”, dyrektor
do spraw wychowania oraz pedagog szkoły dzieliły się dobrymi praktykami.
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Nazwa szkoły

Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2010 w
przedszkolach
1. Spotkanie z policjantem i pogadanka na temat bezpieczeństwa.

Przedszkole Miejskie nr 15
Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 16

2. Spotkanie ze Strażą Miejską i pogadanka na temat bezpieczeństwa.
3. Udział w turnieju "Bezpieczny przedszkolak".
Uaktualnienie wewnętrznego regulaminu bezpieczeństwa.
Organizacja spotkań i zajęć z pracownikami Policji i Straży Miejskiej.
Napisanie i wdrożenie programu autorskiego " Bezpieczny
przedszkolak"
Bezpieczny przedszkolak- cykl spotkań z policją, strażą miejską i
strażą pożarną
Próbna ewakuacja- ćwiczenia z udzuałem straży pożarnej
Konkurs plastyczny " Bezpieczne wakacje"
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Nazwa szkoły

Zespół Szkół
Odzieżowych im. K.
Kięślowskiego ul.
Śląska 64c, 66-400
Gorzów Wlkp.

IV Liceum
Ogólnokształcące

Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa w roku 2010
1.Uczestnictwo w Imprezach Sportowych realizowanych w roku szkolnym
2010/2011 w ramach rządowego programu RAZEM BEZPIECZNIEJ
2. Organizacja finału miejskiego na strój kibica i flagę " Bezpieczeństwo Imprez
Sportowych"
3. Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce bezpiecznych zachowańw czasie
ferii zimowych i letnich oraz prowadzenie lekcji " Bezpieczeństwo w górach i nad
wodą" w każdej klasie po 2 lekcje
1.Akcja zorganizowana dla szkól ponadgim. Miasta Gorzowa "Wróć bezpiecznie z
wakacji"- VI.2010r. Przy współpracy Woj.. Straży Pożarnej,WORD,KM Policji,PCK.
2.Realizacja programu na rzecz uczniów i rodziców "Zapobieganie narkomanii w
lubuskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
3.Realizacja programu profilaktyki KMP na rzecz uczniów klas I i II "Start w
dorosłość- Veto agresji i przemocy"
4.Realizacja programu profilaktyki Ośrodka terapii uzależnień- kl. I i II "Jak żyć z
ludźmi" - dopalacze.
5. Realizacja programu profilak. "Decyzja należy do ciebie" kl.I i II - narkotyki.
6. Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz rodziców uczniów kl. I i II nt.
"dopalaczy"
7. Realizacja programu "Bezpieczeństwo Imprez Sportowych"
1.Analiza wypadkowości wśród młodzieży i pracowników- odpowiedzialny
specjalista ds. bhp.
2.Przeglądy obiektów i usuwanie zagrożeń: a/odśnieżanie terenu ,b/ sypanie
piaskiem oraz likwidacja nawisów lodowych, - działania na terenie obiektów szkoły,
c/ aktualizowanie kart ryzyka zawodowego dla nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi, d/ realizacja obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp dla
pracowników szkoły,

Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Czereśniowa 4 e.
Centrum Kształcenia

3.działanie na rzecz uczniów ZSTiO i wychowanków internatu: a/przeprowadzenie
szkolenia bhp dla uczniów technikum przed pratyką zawodową oraz pogadanek z
młodzieżą na temat bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do szkoły i
ze szkoły, na wycieczkach i obozach; oraz na lekcjach w-f, podczas ferii i wakacji
odpowiedzialni:specjalista ds bhp,wychowawcy i nauczycieli w-f. b/opracowanie i
stosowanie regulaminów (pracowni komputerowych i pracowni w laboratorium
chemicznym,praktyk zawodowych, wycieczek,obozu szkoleniowego,obozu
sportowego,studniówki),c/ współpraca z rodzicami - dyżury rodziców i
wychowawców podczas zabawy studniówkowej, d/pełnienie dyżurów przez
nauczycieli w czasie przerw oraz podczas imprez okolicznościowych,e/kontrola
zachowań uczniów i wychowanków z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego,
f/spotkanie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klasy I
gimnazjum na temat zachowania się uczniów na lekcjach i stołówce w internacie, g/
przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania zasad bhp na
lekcjach wychowania fizycznego i przegląd obiektów sportowych, aktualizacja
regulaminów,h/ organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami do spraw
uzależnień oraz spotkania na temat bezpieczeństwa w internecie, i/ realizacja
działań profilaktycnych zgodnie z założeniami programów profilaktycznych
relizowanych w szkole.
1. Przegląd maszyn i urządzeń w pracowniach zajęć praktycznych
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Zawodowego

Zespół Szkół
Ekonomicznych

pod względem bezpieczeństwa
2. Stała współpraca z Komendą Miejską Policji- Wydział
Prewencji, spotkania z młodzieżą. Tematyka- bezpieczny wypoczynek
przeciw narkotykom
3. Pokaz ratownictwa technicznego i medycznego (straż pożarna,
grupa ratownictwa medycznego, pokaz udzielania pomocy przedmedycznej
4. Organizacja konkursu z zakresu bhp (współpraca z Państwową
Inspekcją Pracy)
1. Zajęcia dla uczniów klas I z funkcjonariuszem KMP na temat „Odpowiedzialność
prawna za popełnione czyny karalne”
2. Zajęcia dla uczniów wszystkich klas „Stop dopalaczom” – wychowawcy klas.
3. Spotkanie dla rodziców uczniów klas I i II z terapeutą MONAR na temat „Rola
rodziny w profilaktyce uzależnień"

