Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich
w Nędzy

Spis treści:
I. Ogólnie o Systemie Bezpieczeństwa Szkoły.
II. Struktura Systemu Bezpieczeństwa Szkoły.
1. Regulaminy:
a) Regulamin Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Śląskich w Nędzy
b) Regulamin korzystania z sali biologicznej
c) Regulamin pracowni chemicznej
d) Regulamin pracowni informatycznej
e) Regulamin świetlicy
f) Regulamin nauczyciela dyżurnego
g) Regulamin wyjazdu na basen
h) Regulamin wycieczek i wyjazdów szkolnych
i) Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
j) Regulamin dla uczniów dojeżdżających
k) Regulamin stołówki szkolnej
l) Regulamin placu zabaw
m) Regulamin boiska „Orlik”
2. Zasady zachowania w szkole:
a) Zasady zachowania się uczniów na przerwie
b) Zasady przebywania w budynku szkoły
c) Zasady BHP w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Śląskich w Nędzy
d) Zasady korzystania z terenu Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w
Nędzy
3. Procedury postępowania interwencyjno-zapobiegawczego.

4. Księgi zastępstw za nieobecnych nauczycieli podczas zajęć
lekcyjnych oraz podczas dyżurów międzylekcyjnych.

5. Monitoring wizyjny.

I.







Ogólnie o Systemie Bezpieczeństwa Szkoły.

1. Założenia Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:
 Działanie w ramach prawa (prawo zewnętrzne i wewnętrzne szkoły)
 Angażowanie osób kompetentnych
 Wykonywanie przez wszystkich swoich obowiązków
 Przestrzeganie ustalonych kolejności i form działania
 Niezakłócanie przebiegu realizacji zada ń szkoły

2. Cele Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:
 Bezpieczeństwo osób związanych ze szkołą

 Pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej

 Zapobieganie zdarzeniom krytycznym

3. Zadania Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:
 Eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa

 Umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywania
ich obowiązków

4. Zadania szczegółowe Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:

Wyeliminowanie wagarów


Poprawa jakości kontaktów rówieśniczych w zakresie kultury słowa


Wyeliminowanie bójek, jako metod rozwiązywania konfliktów


Wyeliminowanie palenia papierosów


Poprawa poziomu pracy własnej ucznia (przygotowywanie się do lekcji,
odrabianie prac domowych)


Eliminacja ewentualnych przypadków zażywania narkotyków


Ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób niepożądanych,
nieuprawnionych do przebywania na terenie szkoły


Wyeliminowanie ewentualnego rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły


Eliminacja niebezpiecznych zachowań uczniów (bieganie po korytarzach szkolnych)


Poprawa klimatu szkoły


Zwiększenie poziomu zaangażowania rodziców w życie szkoły


Poprawa frekwencji na wywiadówkach z rodzicami


Poprawa wymiany informacji (rzetelność i szybkość) między szkołą a rodzicami

5. Podmioty Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:

Zidentyfikowane grupy zagrożenia


Uczeń


Rodzic


Grupa rodziców


Nauczyciel


Zespół nauczycieli


Rada Pedagogiczna


Dyrektor


Wicedyrektor


Pracownicy administracji i obsługi szkoły










Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Pielęgniarka szkolna


6. Narzędzia Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa:
Obserwacje
 

Monitoring

Rozmowy
 
Kontrakty
 

Debaty

Komunikaty
 
Uchwały
 

Zarządzenia


Przekazywanie spraw instytucjom zewnętrznym

