
  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

Szkolny System Zapewnienia Bezpieczeństwa   

w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu 

 

Cele: 

1. Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 

zagrożenia. 

2. Wdrożenie bezpieczeństwa na poziomie klas szkolnych. 

3. Wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą. 

4. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania. 

5. Wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży. 

6. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły. 

7. Określenie jasnych i czytelnych reguł postępowania.  

 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala się co 

następuje: 

1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły 

z  rodzicami  ucznia. 

a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem 

b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu 

z pedagogiem lub psychologiem szkolnym: 

 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 

wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) 

możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, 

 nadzoruje realizację ustalonych działań wobec dziecka oraz dokonuje podsumowania. 

c) Uczniowie potrzebujący pomocy   specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej 

poradni/placówki, 

d) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze nieprzestrzeganie zasad przez ucznia 

powodują  konieczność  podjęcia  innych  działań  przewidzianych  prawem: 

 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji  dyscyplinarnych,  

 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 

(np. wzywane jest pogotowie). 



  

3. Policja jest wzywana w przypadku: 

a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście, 

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

c) gdy   istnieje   podejrzenie,    że uczeń   może    posiadać    nielegalne   substancje 

psychoaktywne, 

d) kradzieży lub innych wykroczeń. 

4. W klasie, w  której  uczniowie  notorycznie  dopuszczają  się  łamania  obowiązujących  

 w  szkole zasad,  są  prowadzone  zajęcia  profilaktyczne. 

5. Działania   interwencyjne  i  profilaktyczne  są  prowadzone  przez   specjalistów   bądź 

     przeszkolonych   pracowników    szkoły. 



  

 


