Bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole - BEZPIECZNA SZKOŁA +
Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK
z dn. 11 maja 2019r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), oraz pismem
Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019r dyrektor Szkoły Podstawowej w
Ujeznej informuje, iż podjęto następujące działania:
- szkoła realizowała rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „ Bezpieczna+”
przy udziale Fundacji „ Być blisko”;
- 28.05.2019 r. odbyła się rada pedagogiczna na temat obowiązków w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur
zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
- w związku z powyższym prosimy Rodziców naszych uczniów i dzieci o zapoznanie się
z procedurami bezpieczeństwa, które opracowało MEN. Do pobrania plik PDF –
procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznychzagrozen-fizycznych-w-szkole-1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły
znajdują się w dokumencie „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i
nadzwyczajnych w Szkole Podstawowej w Ujeznej” oraz stanowią załącznik Programu
wychowawczo – profilaktycznego, na stronie szkoły w zakładce Dokumenty.
- prowadzone są godziny wychowawcze z uczniami na temat czynników warunkujących
bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków
wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
- naprzeciw sekretariatu szkoły (obok drzwi prowadzących na drugą kondygnację) została
zamontowana tzw. „ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY”, która ma za zadanie
wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami i ułatwić drogę przekazywania informacji
pomiędzy Szkołą a uczniami i rodzicami.
- 03.06.2019r odbędzie się spotkanie uczniów z pracownikami Komendy Powiatowej na
temat: Przemocy, konsekwencjach jej stosowania, bezpieczeństwa w szkole i w czasie
zbliżających się wakacji.
Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór
rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia

zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i
odpowiedzialności.
Bardzo prosimy Rodziców o dalszą dobrą współpracę ze szkołą i informowanie nas o
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu naszych dzieci i uczniów.

Dziękujemy za dotychczasowe starania Państwa na rzecz dzieci i uczniów.
Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujeznej

