SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 LIDEREM PROJEKTU

"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"
W dniu 14 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie
odbył się uroczysty apel, podczas którego przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazali Dyrekcji szkoły
Certyfikat Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, koordynowany
przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, realizowany jest
od 2004 roku w placówkach oświatowych na terenie województwa
małopolskiego Jego celem są działania na rzecz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Placówka oświatowa, która
realizowała

założenia

projektu

Zintegrowanej

Polityki

Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przez okres
co najmniej 7 lat i przeszła pozytywnie audyty kontrolne otrzymuje
od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł Lidera
Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” potwierdzający
przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu.
Nasza szkoła – wcześniej jako Gimnazjum nr 1 – uczestniczyła
w tym projekcie od samego początku. Przez kolejne lata wspólnie
z partnerami projektu, tworzyliśmy system działań prowadzących
do poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.
Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy
prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów
postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyka
w zakresie tzw. zachowań ryzykownych oraz wiele innych
elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa, jak
i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu ZPB polegały także na kształtowaniu u uczniów postawy współodpowiedzialności za bezpieczeństwo
osobiste, lokalne i społeczne. Działania te udoskonalaliśmy, poszerzaliśmy, a nasze zaangażowanie w projekt owocowało
przyznawaniem Certyfikatów „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, aż do uzyskania zaszczytnego Tytułu Lidera Projektu, który
po raz pierwszy przyznano naszej szkole w 2015 roku.
Warto dodać, że jesteśmy jedyną szkołą w naszej gminie posiadającą tytuł Lidera Projektu. Nasz sukces nie byłby możliwy bez
współpracy i zaangażowania partnerów projektu. Od samego początku współpracują z nami: Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie, Komisariat Policji w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Pełnomocnik
Burmistrza ds. Zapobiegania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii, Straż Miejska w Skawinie, parafie skawińskie.
Wszystkim partnerom i realizatorom projektu gratulujemy i dziękujemy.
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