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Działania szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa będą skoncentrowane wokół następujących zadań:
1.

Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i
profilaktycznego (programy na lata 2015 – 2018).

2.

Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

3.

Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
dzieci i młodzieży.

4.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

5.

Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

6.

Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom
i przemocy wśród uczniów.

7.

Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

8.

Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości oraz bieżące omawianie problemów dotyczących bezpieczeństwa i
profilaktyki.

9.

Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi
podmiotami.

10. Ewaluacja pracy własnej.

Zadania

Formy realizacji

I. Diagnoza stanu bezpieczeństwa
w szkole.

1. Opracowanie narzędzi badawczych, mierzących stan bezpieczeństwa w szkole (wzory ankiet dla
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców).
2. Obserwacja uczniów i monitoring, analiza stanu zagrożeń występujących w szkole i poza nią,
konsultacje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami na temat stanu bezpieczeństwa
w szkole oraz występujących zagrożeń, rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące poczucia
bezpieczeństwa w szkole.
3. Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o wsparcie
realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo.

II. Wdrożenie programu „Szkoła bez
przemocy”.

1. Natychmiastowa reakcja i działania w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu w
szkole (sytuacje nagłe).
2. Stała współpraca z Komendą Policji w Brusach, polegająca na wzywaniu policji w celu interwencji
w przypadkach opisanych w procedurach postępowania.
3. Stała współpraca z Sądem Rejonowym w Chojnicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich polegająca
na:
- systematycznej wymianie informacji pomiędzy szkołą a kuratorami sądowymi;
- zawiadamianie sądu w przypadkach zachowań uczniów świadczących o demoralizacji.
4. Rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą.
5. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach promujących bezpieczeństwo w szkole (udział w
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”).

III. Edukacja prawna z zakresu
bezpieczeństwa w szkole.

1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej oraz pracowników szkoły z procedurami interwencyjnymi,
procedurami postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów obowiązującymi w
Zespole Szkół w Lubni oraz systemem ewakuacji szkoły.
2. Przeprowadzenie spotkań z uczniami, wychowawcami i rodzicami w celu omówienia sytuacji
kryzysowych i sposobu reagowania na nie.

IV. Współpraca ze środowiskiem
lokalnym i instytucjami
wspierającymi szkołę w działaniach
wychowawczych
i profilaktycznych.

1. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze
szkoły i rodziny.
2. Współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, kuratorami Sądu Rejonowego w Chojnicach III
Wydział Rodzinny i Nieletnich w zakresie: interwencji w sytuacjach kryzysowych i promocji zasad
bezpieczeństwa.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa w szkole.
5. Promowanie działań szkoły w zakresie bezpieczeństwa.

V. Dokumentowanie pracy.

1. Plan pracy szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych na terenie szkoły.
3. Samokształcenie.
4. Sprawozdanie półroczne i roczne z pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole. Podsumowanie.
Wnioski.
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