BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań każdej
szkoły.
Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów są priorytetowymi
zadaniami w naszej placówce.
Nauczycielezobowiązani są do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonymi
im stanowiskami oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i
opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę. Jest to zadanie priorytetowe nauczyciela obok realizacji
całego pakietu celów ze sfery dydaktyczno-wychowawczej.Uczeń ma czuć się bezpiecznie
w klasie, na przerwie, wycieczce, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych oraz
imprezach szkolnych.
W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły powinni uczestniczyć zarówno nauczyciele
oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Dużą rolę ma tu też do spełnienia otoczenie szkoły: lokalna
społeczność, a także wszystkie instytucje czy organizacje pozarządowe wspierające szkołę.
Bezpieczna szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu
się i osiąganiu przez dzieci i młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. W bezpiecznej
szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole
ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych, które będą pełnić w przyszłości,
lepiej przygotowują się do aktywności zawodowej i społecznej. Uczniowie pełnosprawni uczą
się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim
niepełnosprawnym kolegom. Bezpieczna szkoła to taka, w której wszystkie przejawy
segregacji zastępuje się promowaniem idei szkoły dla wszystkich, zapewniającej równe
szanse edukacyjne.
Najważniejsze zadania zapewniające bezpieczeństwo w naszej szkole to:












Reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
Stosowanie przepisów BHP i dbanie o higienę
Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły
Dbanie o dobry klimat i właściwą atmosferę w szkole
Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Dbanie o bezpieczny wypoczynek
Promowanie zdrowego stylu życia
Udzielanie pierwszej pomocy
Promowanie bezpieczeństwa w sieci Internet
Przeciwdziałanie uzależnieniom
Przeciwdziałanie wykluczeniu

RODZICE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
TRUDNE SPRAWY WYCHOWAWCZE, DYDAKTYCZNE, MATERIALNE I ITP.

 DYREKTOR SZKOŁY, WYCHOWAWCY,PEDAGOG
SP CISIEC
TEL. 33 8 641 416
 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W MILÓWCE
UL. DWORCOWA 17
34-360 MILÓWKA
TEL. 33 8 642 125
 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŻYWCU UL. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SŁONKI 24
34-300 ŻYWIEC
TEL. 33 8 619 419
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
UL. ZIELONA 43
34-350 WĘGIERSKA GÓRKA
TEL. 33 8 609 796
 OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ W ŻYWCU
AL. LEGIONÓW 1
34-300 ŻYWIEC
TEL.33 8 610 083

