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Realizujemy systemowy 
i długofalowy  Program opracowany na 

podstawie wiedzy na temat czynników ryzyka  
i czynników chroniących.

Poddawany  ewaluacji                                                     

i monitorowaniu w trakcie realizacji.

Podstawą  działań jest klimat, na 
który składają się pozytywne 
relacje i współpraca pomiędzy 

nauczycielami, uczniami, 
rodzicami, personelem 

pomocniczym.

Jasne, precyzyjne                                       
i akceptowane przez wszystkie 

osoby społeczności szkolnej 
zasady zachowania oraz 

procedury postępowania 
w przypadku łamania tych 

zasad.



Najważniejsze obszary Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa  realizowane                   

w szkole:

- infrastruktura budynku i urbanistyka terenu wokół szkoły,

- informowanie  i propagowanie projektu w środowisku, 

- organizacja pracy szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów,

- działania profilaktyczne. 



Rok szkolny 2004/2005
szkoła przystępuje do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 



Wrzesień 2007
Oddanie do użytku  nowej sali gimnastycznej  jest ważnym elementem 

programu ZPB – poprawa warunków pracy szkoły i bezpieczeństwa uczniów.



Październik 2008
Szkoła otrzymuje  pierwszy Certyfikat 



Lata  2008 -2010  poświęcone  są na kontynuację stałych 
działań i wprowadzanie nowych programów 

profilaktycznych, prowadzenie  niezbędnych remontów 
i modyfikacji. 

• Likwidacja barier architektonicznych  w budynku szkoły.

• Modernizacja szatni szkolnych.

• Modernizacja szkolnego monitoringu
w ramach Rządowego programu wspierania organów 

prowadzących „Monitoring wizyjny  w szkołach i placówkach”.

• Zabezpieczone zostają grzejniki – nowe, bezpieczne i estetyczne 
obudowy.



Czerwiec 2010 
szkoła otrzymuje drugi certyfikat ZPB



Kolejny etap realizacji ZPB 
2010-2015 

• Na podstawie dokonywanej rokrocznie ewaluacji 
zaplanowanych zadań w ramach projektu ZPB  
kontynuowano większość działań, zwłaszcza  
w  obszarze profilaktyki. 

• Podejmowane są   również  nowe,  w poszczególnych 
obszarach zadaniowych, których celem  jest  poprawa 
bezpieczeństwa uczniów w szkole i jej okolicy. 

• Prowadzone są badania ankietowe dotyczące 
zachowań ryzykownych   i występowania  przemocy 
w środowisku. 

• Wnioski z prowadzonej diagnozy wykorzystywane są do 
formułowania planów wychowawczych 
i profilaktycznych a także są uwzględniane  w  realizacji 
programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 



Działania profilaktyczne

realizowane w naszej szkole w ramach Programu 
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
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Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Jesteśmy przeciw przemocy

„dzień szkoły bez przemocy”



Budowanie poczucia bezpieczeństwa 
cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z zasobów 

Internetu



Budowanie poczucia bezpieczeństwa

NO PROMIL – NO  PROBLEM   kampania 
społeczna, której celem jest zmiana 
społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych 
kierowców 



Działania profilaktyczne 

Programy edukacyjno - profilktyczne

• „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie”



Budowanie poczucia bezpieczeństwa

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”  
spotkania przedstawicielem Komendy 

Powiatowej Policji 

z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 



Budowanie poczucia bezpieczeństwa
spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej

bezpieczna droga do szkoły



Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Spotkanie uczniów, nauczycieli, rodziców                        
z sędzią Anną Marią Wesołowską

Lekcja prawa w szkole



Budowanie poczucia bezpieczeństwa

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

- szkolenia nauczycieli, uczniów

- konkurs szkolny, konkurs powiatowy



Promocja zdrowego 
stylu życia i umiejętność 

wykorzystywania czasu wolnego
Dzień Sportu

- szerzenie aktywności 

fizycznej wśród młodzieży



Promowanie zdrowego stylu życia

• Wzmacnianie umiejętności osiągania celów 
życiowych - pogadanki w ramach godzin 
wychowawczych na temat: 

• radzenia sobie ze stresem, poznanie technik relaksacyjnych, 

• rozwijanie poczucia własnej wartości, 

• trening asertywności.

• umiejętności podejmowania właściwych decyzji.

• efektywnego uczenia się.



Promowanie zdrowego stylu życia

• zapobieganie zachowaniom ryzykownym typu 
wczesna inicjacja seksualna

• spotkanie dla dziewcząt poświęcone edukacji 
zdrowotnej: „od dziewczynki do kobiety”



Promocja zdrowego 
i bezpiecznego stylu życia oraz 

organizacja czasu wolnego

Oferta zajęć pozalekcyjnych:

• zajęcia rozwijające
• korepetycje
• zajęcia  socjoterapeutyczne
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia terapeutyczne



Profilaktyka zdrowotna                       
oferta zajęć pozalekcyjnych

Terapia  Biofeedback, Verim



Profilaktyka zdrowotna
kształtowanie tolerancji wobec osób

niepenosprawnych

• 10 pytań o integrację- cykl lekcji wychowawczych

• projekt "Zmieniamy świat serce po sercu" 
realizowany przez Fundację Przyjazny Dom             
w partnerstwie z Fundacją L'Arche oraz The 
World of Puppets z Islandii



Profilaktyka zdrowotna

„Trzymaj Formę”- program edukacyjny 
promujący zdrowe odżywianie i aktywność 
fizyczną



Liderzy młodzieżowi

• modelowanie  postaw pozytywnych zachowań
młodych ludzi

zaangażowanie młodzieży do udziału                     
w cyklicznych spotkaniach grup liderów 
młodzieżowych 



Propagowanie projektu w środowisku 

strona internetowa
www.gimnazjum.wieliczka.eu

folder promujący szkołę. szkolna  gablota 

http://www.gimnazjum.wieliczka.eu/


Rok 2016
Szkoła  złożyła wniosek o przyznanie tytułu LIDERA ZPB. 

W oczekiwaniu na przyznanie kolejnego 
certyfikatu , Gimnazjum im. Kazimierza 

Wielkiego w Wieliczce 

dziękuje wszystkim 
partnerom i koordynatorom współpracującym 

ze szkołą w ramach projektu 

ZPB 


