


ZALECENIE I 

ZMIANA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 

 

LP. ZADANIE DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

1. Monitoring zewnętrzny 

szkoły. 

Instalacja dodatkowej 

kamery na zewnątrz 

budynku, obejmującej 

zasięgiem boisko 

szkolne oraz teren od 

strony plebanii. 

Dyrektor, PZU 2015/16 Dokumentacja 

techniczna 

2. Zakup stojaków na rowery. Montaż stojaków na 

rowery uczniów na 

terenie placu szkolnego 

Dyrektor, PZU 2015/16 Dokumentacja 

techniczna 

3. Poprawa widoczności: 

szkoła- droga gminna. 

Wycięcie drzew 

zasłaniających obszar 

jezdni i parking przed 

szkołą 

Dyrektor  zrealizowano  

4. Poprawa bezpieczeństwa na 

drodze. 

Realizacja projektu 

chodnika na obszarze: 

szkoła – remiza – wjazd 

do szkoły od strony hali 

sportowej 

Sołtys, organ 

prowadzący 

2015-2017 Dokumentacja 

techniczna 

5. Odnowienie elewacji szkoły Ocieplenie i wykonanie 

nowej elewacji 

zewnętrznej budynku 

organ prowadzący 2015-2017 Dokumentacja 

techniczna 

 

 

 

 

 

 



ZALECENIE II 

POPRAWA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 

 

LP. ZADANIE DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

1. Stworzenie dogodnych 

warunków pracy i nauki. 

 - Montaż nowych 

żaluzji w salach 

lekcyjnych  

 

- malowanie sal 

lekcyjnych oraz 

korytarzy szkolnych 

 

- wymiana drzwi 

zewnętrznych w 

budynku 

 

- malowanie drzwi 

wewnątrz budynku 

 

Dyrektor, organ prowadzący zrealizowano 

 

 

 

2016/17 

 

 

 

2016/17 

 

 

 

zrealizowano 

Dokumentacja 

techniczna 

2. Poprawa warunków 

korzystania z zaplecza 

sanitarnego osób 

niepełnosprawnych 

Wykonanie toalety 

dostosowanej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

Dyrektor, organ prowadzący zrealizowano Dokumentacja 

techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALECENIE III 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY I W JEJ OKOLICY 

 

LP. ZADANIE DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

1. Dopracowanie organizacji 

dyżurów nauczycielskich. 

- uwzględnienie 

dyżurów w miejscach 

wskazanych jako 

niebezpieczne (wyniki 

analizy ankiet)  

 

- dopracowanie planu 

dyżurów 

 

I. Łojek luty 2016 Harmonogram dyżurów 

2. Kontakt: szkoła – 

dzielnicowy – Straż Gminna 

Utrzymywanie 

(według) stałego 

kontaktu  z 

dzielnicowym i Strażą 

Gminną. Zwiększenie 

ilości kontroli Straży 

Gminnej na terenie wsi 

Paszyn. 

Straż Gminna, Policja, 

szkoła 

2015 - 2017 Wpisy w księdze gości, 

Dokumentacja własna 

3. Zapoznanie nauczycieli z 

przepisami prawnymi 

dotyczącymi 

odpowiedzialności karnej 

nieletnich. 

Szkolenie rady 

pedagogicznej z 

zakresu 

odpowiedzialności 

karnej nieletnich. 

 

 Przypomnienie 

procedur postępowania 

w sytuacjach 

zagrożenia oraz 

Wydział do spraw 

prewencji 

 

 

 

 

pedagog 

Styczeń 2016 – 

zrealizowano 

 

 

 

 

zrealizowano 

Wpis w dzienniku 

pedagoga 

 

 

 

 

Wpis w dzienniku 

pedagoga 

 



podejmowania działań 

interwencyjnych w 

sytuacjach 

kryzysowych w szkole. 

4. Warsztaty dla nauczycieli z 

zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

Przeprowadzenie 

szkolenia dla 

nauczycieli  

Dyrektor 

 

zrealizowano Zaświadczenia o 

ukończonym szkoleniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALECENIE IV 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW, UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA 

 

LP. ZADANIE DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

1. Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych. Eliminacja 

zagrożeń, wskazywanie 

zachowań alternatywnych 

Organizowanie zajęć i 

realizowanie programów 

profilaktycznych przy 

współpracy z 

instytucjami 

wspierającymi działania 

szkoły: 

- Policja: „Owce w 

sieci”, 

„Odpowiedzialność 

karna nieletnich” 

„Bądź widoczny bądź 

bezpieczny” 

- MONAR: ”Stop 

narkotykom” 

- Zakład Karny – zajęcia 

wychowawcze 

- Karpacki Ośrodek 

Wsparcia Straży 

Granicznej – zajęcia dla 

klas młodszych 

- Straż Pożarna: „ 

Bezpieczeństwo w domu 

szkole i na drodze” 

- Powiatowa poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna: 

Policja, SOIK, Zakład 

Karny, Straż Pożarna, 

PPPP, SOIK, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2017 Wpisy w dziennikach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Problemy i dylematy 

wieku dojrzewania” 

- SOIK: „alkoholizm, 

nikotynizm” 

 

Programy profilaktyczne: 

 

- „Pierwsza pomoc ratuje 

życie” 

 

- „Trzymaj formę” 

 

- „Zachowaj trzeźwy 

umysł” 

 

- „Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

 

- „Nie pal przy mnie 

proszę” 

 

- akcja profilaktyczna:  

„No Promil-No Problem” 

 

- cykl filmowych zajęć 

profilaktycznych: „Kino 

Szkoła” 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Zabrzeska 

 

 

E. Surówka 

 

E. Surówka 

 

 

E. Fedusiewicz 

 

 

E. Fedusiewicz 

 

 

E. Fedusiewicz 

 

 

E. Fedusiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji 

 

 

Sprawozdanie z realizacji 

 

Sprawozdanie z realizacji 

 

 

Sprawozdanie z realizacji 

 

 

Sprawozdanie z realizacji 

 

 

Zapisy w dzienniku 

pedagoga 

 

Certyfikat potwierdzający 

ukończenie cyklu spotkań 



2. Bieżące informowanie 

uczniów o działaniach i 

zadaniach podejmowanych w 

ramach realizacji projektu. 

Umieszczenie informacji 

o realizacji projektu na 

stronie internetowej 

placówki. 

Udział Samorządu 

Szkolnego w spotkaniach 

zespołu realizującego 

projekt. 

pedagog 2015-2017 sprawozdania 

3. Kształtowanie działań 

prospołecznych uczniów. 

Działalność w grupach: 

- Wolontariat 

- Szkolne koło Caritas 

- Kolędnicy misyjni 

Udział w konkursach 

przedmiotowych, 

sportowych, 

artystycznych 

Nauczyciele, opiekunowie 

grup 

2015-2017 Sprawozdania, zapisy w 

dziennikach 

4. Propagowanie kreatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

Działania nauczycieli mające 

na celu podniesienie 

bezpieczeństwa uczniów, 

propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

Zwiększenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych i kółek 

zainteresowań dla 

uczniów. 

Organizowanie letnich i 

zimowych Dni Sportu, 

Dnia Dziecka, Dnia 

Patrona Szkoły, akademii 

okolicznościowych, 

 zajęć rytmicznych i 

umuzykalniających, 

kulinarnych 

Nauczyciele, Rada 

Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie świetlicy 

szkolnej 

2015-2017 Dokumentacja szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zajęć 

świetlicowych 

 

 

 

 



ZALECENIE V 

INFORMOWANIE, EDUKACJA I ANGAŻOWANIE RODZICÓW UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W 

SZKOLE 

 

LP. ZADANIE DO 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

REALIZACJI 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

1. Informowanie rodziców o 

działaniach podejmowanych 

w ramach projektu 

Organizowanie spotkań 

ogólnych z rodzicami, 

informowanie o 

projekcie, 

przeprowadzenie ankiet, 

omawianie problemów 

dotyczących zagadnień 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły 

Dyrektor, 

wychowawcy, pedagog 

2015-2017 Protokoły ze spotkań 

2. Angażowanie rodziców w 

działania podejmowane na 

rzecz poprawy 

bezpieczeństwa. 

Współpraca z Radą 

Rodziców, sugestie co 

do proponowanych 

działań profilaktycznych 

Wspólna realizacja 

działań wynikających z 

projektu 

Organizowanie działań 

na rzecz miejscowości i 

szkoły promujących 

bezpieczny i zdrowy 

styl życia. 

Dyrektor, pedagog, 

nauczyciele, Rada 

Rodziców 

2015-2017 Protokoły spotkań 

3. Zaangażowanie miejscowych 

handlowców w akcję „Nie 

sprzedaję alkoholu i 

papierosów nieletnim” 

Poinformowanie o akcji, 

współpraca. 

Pedagog, wychowawcy 2015-2017  

 


