Realizacja programu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”
realizowanego w latach 2008-2019 w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu
Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i
Technicznych im. I. Łukaszewicza w Oświęcimiu jest Liderem programu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa. W ramach programu podejmuje się szereg działań służących
poprawie bezpieczeństwa. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest dyrektor szkoły,
p. Jacek Stoch. Program koordynuje pedagog Barbara Bajorska-Mąkina.
W ramach w/w programu realizuje się zadania tj.:
1. Prowadzi się działania edukacyjne dla uczniów:
- prowadzi się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne (prowadzone przez wychowawców,
nauczycieli, pedagogów, psychologa szkolnego jak również specjalistów spoza szkoły),
- szkoli się uczniów pod kątem odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa,
- organizuje się prelekcje profilaktyczne na temat odpowiedzialności karnej,
- zwiększa się ofertę zajęć pozalekcyjnych,
- na bieżąco współpracuje się z instytucjami pomocowymi, tj. Poradnie PsychologicznoPedagogiczne, Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Sądem
Rejonowym Wydz. III Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami Sądowymi, Miejskim
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- przeprowadzi się próbne ewakuacje szkoły,
- prowadzi się diagnozę uczniów poprzez badania ankietowe,
- prowadzi się akcję antynikotynową,
- stosuje się do zapisów obowiązujących w szkole dokumentów, tj. Statut Szkoły, Szkolny
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2. Angażuje się rodziców w działania szkoły ukierunkowane na poprawę
bezpieczeństwa:
- prowadzi się konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
- opracowuje się i rozpowszechnia ulotki informacyjne,
- na bieżąco informuje się rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach
realizowanego projektu.
3. Poprawia się infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną szkoły w celu poprawy
bezpieczeństwa:
- doświetlono obiekt,
- poprawiono widoczność obiektu poprzez regularne usuwanie i przycinanie części
zieleni,
- wybudowano dodatkowy parking dla autobusów i samochodów osobowych,
- wybudowano chodniki łączące parkingi ze szkołą oraz internatem szkolnym,
- zmodernizowano boksy szatniowe dla uczniów,
- zmodernizowano i rozbudowano sieć monitoringu w szkole i w internacie,
- zainstalowano antywłamaniowe alarmy dźwiękowe z jednoczesnym uruchomieniem
systemu nadzoru szkoły przez instytucje zewnętrzne, tj. Straż Miejska, Policja.

4. Ponadto:
- wprowadzono dodatkowe dyżury dla nauczycieli,
- prowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej,
- ulepszono przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły,
- na bieżąco konsultowano i omawiano pojawiające się problemy.

