
                                               

Zintegrowany  plan  działań  i  realizacji  zadań  podjętych  przez 
Zespół Szkół Społecznych Nr 7 STO im ks. prof. Józefa Tischnera 
w Krakowie na lata 2012-2014.



Cel:  Szkoła bezpieczna na zewnątrz. 

ZSS nr 7 STO w Krakowie im. ks. prof. J. Tischnera
Wejście do budynku szkolnego zabezpieczone jest domofonem. Monitoring zewnętrznych 
obiektów szkoły obejmuje wejście do szkoły i parking. Płyta parkingu została wymieniona w roku 
2011. Przy Szkole znajduje się przejście dla pieszych bardzo dobrze oznakowane z progiem 
zwalniającym. Chodnik jest zabezpieczony barierkami ochronnymi. Teren Szkoły jest otoczony 
ogrodzeniem. 



Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Realizator Termin Uwagi
1. Dyżur Pani Woźnej 

przy wejściu do 
Szkoły.

Sprawdzanie i 
kontrola nieznanych 
osób wchodzących do 
Szkoły

Pani Woźna Na bieżąco

2. Kontrola 
bezpieczeństwa na 
terenie boiska 
szkolnego.

Sprawdzanie czy na 
boisku nie zalega 
szkło i inne 
niebezpieczne 
materiały, 
sprawdzanie stanu 
ogrodzenia.

Panie 
sprzątające, 
konserwator

Na bieżąco

3. Kontrola nagrań z 
kamer zewnętrznych

Sprawdzanie w 
sytuacjach spornych 
nagrań z kamer zewn.

Pani 
sekretarka

Na bieżąco

Cel: Poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole.

1. Monitoring 
wewnętrznego 
obiektu szkolnego

Rozbudowa sieci 
monitoringu z 
uwzględnieniem 
miejsc w których 
gromadzi się 
młodzież, toalet, 
szatni.

Firma zewn., 
konserwator

2012

2. Poprawa 
bezpieczeństwa na 
korytarzu szkolnym 
podczas przerw.

Wymiana 
posadzki na 
szkolnym 
korytarzu.

Firma zewn., 
konserwator

2012

3. Remont toalet dla 
chłopców i 
dziewczynek.

Wymiana 
wyposażenia 
toalet.

Firma zewn., 
konserwator

2012

4. Wymiana okien Wymiana okien. 
Demontaż 
klamek w 
miejscach 
newralgicznych 
np. półpietro.

Firma zewn., 
konserwator

2011/2012

5. Utworzenie sal 
pracowni i 
opracowanie ich 
regulaminów.

Wyposażenie 
tematycznych 
pracowni, 
sporządzenie 
regulaminów i 
czuwanie nad 
bezwzględnym 
przestrzeganiem 
ich.

Nauczyciele- 
opiekunowie sal.

2012/2013

6. Remont podziemia Utworzenie szatni Firma zewn., 2012



. i boksów. 
Utworzenie Sali 
relaksacyjnej 
dostosowanej do 
potrzeb dzieci 
najmłodszych.

konserwator

7. Remont hali 
sportowej.

Wymiana 
parkietu i okien.
Wymiana drzwi 
wejściowych.
Wymiana 
oświetlenia.

Firma zewn., 
konserwator
ZEO

2012

2013

2013
8. Remont toalet 

pracowniczych.
Generalny 
remont.

Firma zewn. 2014 ferie

9. Remont pomieszczeń 
gospodarczych.

malowanie, 
położenie płytek 
na podłodze,
aby odzyskać 
boksy w szatni i 
oddać je do 
użytku zgodnie z 
ich przeznacze-
niem (obecnie 3 
klasy gimnazja-
ne, czyli ok. 60-
ciu uczniów
zajmują 1 boks)

Firma zewn. 2014 ferie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Szkoły
1. Dopracowanie 

organizacji dyżurów 
nauczycieli podczas 
przerw

Zwiększenie 
ilości nauczycieli 
dyżurujących na 
wszystkich 
piętrach – 
harmonogram. 
Przypomnienie 
podczas Rady 
Pedagogicznej 
jak również 
mailowo o 
dyżurowaniu 
aktywnym, o 
miejscach 
newralgicznych, 
konsekwentnym 
wypełnianiu 
obowiązków.

Dyrektor, 
koordynator

2013
2014

2. Dopracowanie 
godzin pracy 
sekretariatu.

Wydłużenie 
godzin pracy 
sekretariatu. 

Dyrektor, Pani 
sekretarka

2012-2014



Usprawniło to 
kontakt w 
ważnych 
sprawach 
różnymi 
podmiotami.

3. Szeroka gama zajęć 
pozalekcyjnych.

Koła 
zainteresowań. 
Wyjścia do teatru, 
kina, filharmonii 
poza godzinami 
lekcyjnymi.

Nauczyciele, 
osoby 
zatrudnione z 
zewnątrz

Na bieżąco

4. Opieka świetlicowa 
poranna i 
popołudniowa

Bogata oferta 
zajęć 
świetlicowych. 

Nauczyciele 
świetlicy, wf, 
Pedagog Szkolny.

Na bieżąco

5. Dyżury pielęgniarki 
podczas zajęć 
szkolnych.

Udzielanie 
pomocy w sposób 
doraźny, kontakt 
z rodzicami w 
sytuacjach 
nagłych. 
Warsztaty 
profilaktyczne.

Panie 
pielęgniarki.

Na bieżąco

6. Organizacja 
bezpiecznego 
dojazdu uczniów na 
zajęcia basenowe.

Wynajem 
autokaru i 
dodatkowa 
opieka 
nauczycieli 
podczas zajęć.

Nauczyciele, 
firma Swim Test

Na bieżąco

7. Współpraca z 
Poradniami 
Psychologiczno - 
Pedagogiczną dot. 
orzeczeń i opinii o 
uczniach oraz 
przeprowadzania 
warsztatów

Respektowanie 
orzeczeń, opinii, 
dostosowanie 
zajęć do potrzeb 
uczniów, 
indywidualizacja 
pracy na lekcji.
Warsztaty z 
Psycholog i 
Pedagog Szkolną.
Współpraca z ZS 
nr 2 w Krakowie.

Psycholog 
Szkolny, Pedagog 
Szkolny,
nauczyciele, 
wychowawcy

Na bieżąco Segregator z 
opiniami z 
Poradni, 
dokumentacja 
psychologa i 
pedagoga 
szkolnego.

8. Organizacja 
corocznych Rajdów, 
Zielonych Szkół, 
wyjazdów, 
wycieczek 
rowerowych – 
promocja 
bezpiecznego i 

Urozmaicona 
oferta wyjazdów 
promująca 
aktywne i 
bezpieczne 
spędzanie czasu 
wolnego. 
Kształtowanie u 

Dyrektor, 
nauczyciele

Na bieżąco Harmonogram 
pracy Szkoły, 
wpisy w 
dzienniku, 
dokumentacja 
organizatorów 
wycieczek, 
umowy, faktury.



aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

uczniów postaw 
prospołecznych, 
odpowiedzial-
ności, 
samodzielności, 
przestrzegania 
zasad.

9. Zakup bezpiecznego 
oprogramowania 
komputerowego oraz 
zabezpieczenie sieci 
internetowej do 
użytku tylko 
pracowników szkoły.

Instalacja w 
salach 
komputerowych 
oraz komputerach 
w salach 
lekcyjnych 
firewall w celu 
ograniczenia 
dostępu do stron 
nieodpowiednich 
dla uczniów. 
Zabezpieczenie 
dostępu do 
dziennika 
elektronicznego.

Informatyk 
szkolny.

Wrzesień 
2012
2013

10. Patrole policji w 
okolicy szkoły.

Rozmowa i 
ustalenia z 
Dzielnicowym.

Dzielnicowy styczeń 2014

11. Wprowadzenie i 
prowadzenie 
dziennika 
elektronicznego.

Dogodne 
rozwiązanie 
informowania 
rodziców na 
bieżąco o 
postępach 
edukacyjnych 
uczniów oraz ich 
zachowaniu.

Dyrektor, zewn., 
firma, 
nauczyciele

Wrzesień 
2012, na 
bieżąco

Szkolenia dla 
nauczycieli.

12. Ewakuacja. Opracowanie 
procedur 
ewakuacji, 
przeprowadzanie 
próbnych 
ewakuacji 
wszystkich 
uczniów i 
pracowników 
szkoły

Dyrektor, 
nauczycie 
techniki

11.04.2014

13. Szkolenia BHP Systematyczne 
szkolenia 
pracowników w 
zakresie 
pierwszej 
pomocy i 

P. Zasada Na bieżąco



BHP
14. Szkolenia Rady 

Pedagogicznej
„Niebieska karta”
„Jak dojść do 
porozumienia z 
roszczeniowym 
rodzicem.”
„Komunikacja 
interpersonalna”
„Ocenianie 
kształtujące”

Psycholodzy, 
D.Czerwonka, 
B.Woszczyna, 
J.Puła
Pedagog Szkolny

Październik 
2013.
Styczeń 
2014,
2013/2014

15. Kontrola BHP oraz 
Sanepidu.

eliminowanie 
wskazanych w 
raportach 
pokontrolnych 
usterek

Zarząd 
Dyrektor

Na bieżąco

16. Stały kontakt 
Zarządu Szkoły i 
Dyrektora z 
administratorem 
budynku

Współpraca w 
celu utrzymania 
budynku w 
dobrym stanie.

Zarząd
Dyrektor

Na bieżaco

Cel: Edukacja ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa w szkole.
1. Opracowanie i 

wdrożenie nowego 
Programu 
Wychowawczego 
Szkoły

Określenie misji 
szkoły, wartości i 
zasad jakie 
chcielibyśmy aby 
posiadał nasz 
absolwent.

Zespół 
opracowujący 
dokument, Rada 
Pedagogiczna, 
rada Rodziców

2012-2013 Dokument w 
załączniku.

2. Opracowywanie 
corocznie 
harmonogramu pracy 
szkoły.

Rozplanowanie 
pracy szkoły na 
bieżący rok.

Dyrektor, Rada 
Pedagogiczna, 
Rada Rodziców

Na bieżąco

3. Prelekcje, warsztaty 
dot. tematyki 
bezpieczeństwa, 
profilaktyki 
zagrożeń.

Podjęcie 
współpracy, 
włączenie do 
programów 
profilaktycznych 
m.in. 
„Bezpieczna 
droga do szkoły” 
„Owce w sieci”.

Policja
Straż miejska
Koordynator

2013/2014

4. Pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych 
dot. bezpieczeństwa

Prowadzenie 
lekcji 
wychowawczych 

Wychowawcy 
klas, psycholog, 
pielęgniarka 
szkolna.

Na bieżąco

5. EDB

Program 

Realizacja 
programu 
przedmiotu. 

Nauczyciel 
przedmiotu.

Na bieżąco Program 
„Bezpieczne areny” 
realizowany w 
ramach 



„Bezpieczne areny” Wyjścia 
edukacyjne m.in. 
lotnisko, stadiony 
Wisły i Cracovii 
w ramach założeń 
programu 
„Bezpieczne 
areny”

powiatowego 
programu 
zapobiegania 
przestępczości oraz 
ochrony 
bezpieczeństwa 
obywateli i 
porządku 
publicznego

6. Możliwość zdawania 
na kartę rowerową 
po rocznym 
przygotowaniu na 
zajęciach.

Prowadzenie 
zajęć 
przygotowują-
cych do egzaminu 
na kartę 
rowerową. 
Współpraca z 
Policją.

Nauczyciel 
techniki.

Na bieżąco

7. Lekcje techniki dot. 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

Realizacja 
programu 
przedmiotu.
Organizacja 
konkursów.

Nauczyciel 
techniki.

Na bieżąco

8. Projekty, lekcje 
informatyki dot. 
bezpieczeństwa w 
sieci i zagrożeń 
związanych z 
Internetem.

Prowadzenie 
lekcji dot. 
bezpiecznego 
korzystania z 
komputera i sieci.

Nauczyciel 
informatyki.

Na bieżąco

9. Udział w akcjach 
charytatywnych.

WOŚP, Góra 
Grosza, UNICEF, 
Współpraca z 
Domem Pomocy 
Społecznej w 
Batowicach.

Nauczyciele, 
Fundacje

Na bieżąco

10. Pierwsza pomoc. Warsztaty dla 
gimnazjum z 
zakresu pierwszej 
pomocy

Nauczyciel 
biologii, techniki, 
studenci UJ, 

Marzec 2012

11. Kształtowanie 
realnej samooceny 
ucznia, działań 
prospołecznych

Konkursy 
przedmiotowe, 
konkursy 
sportowe.

Nauczyciele Na bieżąco

12. Aktywna działalność 
Samorządu 
uczniowskiego w 
szkole.

Organizowanie 
różnych akcji dla 
społeczności 
Szkolnej.

Opiekunowie 
Samorządu, 
Dyrektor

Na bieżąco

13. Współpraca z 
Dworkiem 
Białoprądnickim.

Przegląd 
Twórczości 
Artystycznej 
Szkoły.

Dyrektor, 
nauczyciele

Corocznie w 
czerwcu.



14. Ankiety 
ewaluacyjne. 

Opracowanie i 
przeprowadzenie 
ankiet 
ewaluacyjnych. 
Wdrożenie 
niezbędnych 
zmian 
wynikających z 
ewaluacji dot. 
bezpieczeństwa 
w Szkole.

Koordynator, 
Dyrektor
Nauczyciele

Grudzień/sty
czeń 
2013/2014,
na bieżąco

Wyniki ankiet – 
teczka

Specjalne 
zwołanie Rady 
Pedagogicznej. 
Omówienie 
wyników, 
opracowanie 
rozwiązań w 
zespołach.

15. Apele informacyjne. Apel dot. 
projektu ZPB.
Apele dot. 
wprowadzonych 
zmian 
wpływających na 
bezpieczeństwo 
w Szkole m.in. 
dyżury 
uczniowskie, 
informacja o 
zakazie 
zostawiania 
rzeczy na 
korytarzu, 
zakazie 
korzystania ze 
schodów po 
drugiej stronie 
budynku. 

Dyrektor, 
koordynator

Wrzesień 
2013

Na bieżąco

16. Gazetka 
informacyjna dot. 
ZPB

Opracowanie i 
realizacja 
projektu gazetki.
Konkurs 
plastyczny „Moja 
Szkoła jest 
bezpieczna”.

Nauczyciel 
plastyki, 
uczniowie

Październik 
2013
Marzec 2014

17. Informacje na stronie 
internetowej Szkoły 
o przystąpieniu do 
programu ZPB.

Opracowanie 
informacji o 
przystąpieniu 
Szkoły do 
programu oraz 
przedsięwzięciac
h z nim 
związanych.

Koordynator, 
polonista, 
informatyk

2013/2014

18. Program SZKOŁA I 
PRZEDSZKOLE 
PRZYJAZNE 

W  ramach w/w 
Projektu  w latach 
szkolnych 

Dyrektor, 
pielęgniarka 
szkolna

2013-2015



ŻYWIENIU I 
AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

2013/2014 oraz 
2014/2015 
przewidziana jest 
realizacja zadań z 
zakresu 
prawidłowego 
żywienia i 
aktywności 
fizycznej. 

19. Spotkania 
informacyjne z 
Koordynatorem ZPB

Spotkania z p. 
Barbarą 
Morawiec 
Koordynatorem 
ZPB mające na 
celu zasięgnięcie 
pomocy i 
informacji, 
ustaleniu zaleceń, 
wizji lokalnej 
Szkoły.

Koordynator Na bieżąco

Cel: Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa
1. Zaangażowanie 

rodziców w 
działalność na rzecz 
Szkoły

Zaproszenie do 
współpracy w 
podejmowanych 
działaniach, 
imprezach, 
wyjazdach, 
wycieczkach.

Dyrektor, 
nauczyciele

Na bieżąco

2. Wprowadzenie 
dziennika 
elektronicznego w 
celu polepszenia 
przepływu 
informacji.

Prowadzenie 
dziennika. 
Kontakt mailowy.

Dyrektor 2012, 
Na bieżąco

3. Warsztaty dla 
rodziców.

Organizacja i 
prowadzenie 
warsztatów 
pedagogizujących 
dla rodziców 
gimnazjalistów 
dot. relacji z 
dzieckiem, 
zagrożeń wieku i 
profilaktyki. 

Dyrektor, 
psycholog 
szkolny, 
wychowawcy

Na bieżąco

4. Zebrania i 
konsultacje.

Informowanie o 
postępach 

Wychowawcy, 
nauczyciele

Na bieżąco



edukacyjnych, 
zachowaniu, 
życiu klasy i 
Szkoły. 

5. Dzień Otwarty 
Szkoły/Piknik 
rodzinny

Organizacja dla 
społeczności 
lokalnej imprezy 
integracyjnej i 
promocyjnej 
Szkoły.

Dyrektor, 
nauczyciele

Raz do roku 
zgodnie  z 
harmonogra
mem pracy 
Szkoły.


