
Plan pracy zespołu ds. zagrożeń i działań profilaktycznych  

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów 

LP. Zadania do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin 

1.  Nawiązanie współpracy z instytucjami i  osobami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie 
szkoły. 
 

Dyrektor, pedagog IX-XI 

2.  Rozpoczęcie kampanii na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły: 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
szkoły. 
 

opiekun strony internetowej szkoły cały rok 

3.  Zapoznanie rady pedagogicznej, uczniów 
i rodziców z informacjami na temat zagrożeń 
i działań profilaktycznych w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 
 

Dyrektor, koordynator ds. bezpieczeostwa, 
wychowawcy 

XI, wywiadówka 

4.  Organizacja spotkań społeczności szkolnej z 
ekspertem ds. bezpieczeostwa i tematyki korzystania 
z Internetu przez dzieci  
(np. policja, straż miejska, pedagog, sąd). 
 

Pedagog, lider zespołu ds. bezpieczeostwa cały rok 

 Zaplanowane szkolenia w I semestrze   

  „ Kierowco ! Nie polujemy na zebrach.”- zajęcia 
dla uczniów klas I  

prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie 

IX 



  „ Rola i zadania służb mundurowych” , w ramach 
programu profilaktycznego dla uczniów oddziałów 
„O”  

prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej 

IX, X 

  „ Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia dla 
oddziałów „O”  ( we wrześniu  i październiku) 

prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej 

IX, X 

  „Odpowiedzialnośd nieletnich za czyny karalne”- 
warsztaty dla uczniów klas VI- VIII  

prowadzone przez Straż Miejską X 

  „Spójrz inaczej” program wychowawczo-
profilaktyczny dla uczniów klas I-III w ramach 
Miejskiego Tygodnia Profilaktyki 

Prezydent Miasta Ciechanów X 

  „Przemoc w wirtualu – alkohol i agresja w realu” 
warsztaty dla uczniów klas IV – V w ramach 
Miejskiego Tygodnia Profilaktyki 

Prezydent Miasta Ciechanów X 

  „Debata” program  dla uczniów klas VI w ramach 
Miejskiego Tygodnia Profilaktyki 

Prezydent Miasta Ciechanów X 

  „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” program 
dla uczniów klas VII-VIII w ramach Miejskiego 
Tygodnia Profilaktyki 

Prezydent Miasta Ciechanów X 

  „ Bezpieczeostwo w ruchu drogowym”- zajęcia dla 
klas II  

prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej 

X, XI 

  „ Bezpieczna droga do szkoły”- zajęcia dla klas II  prowadzone przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej 

X, XI 



   „Bezpiecznie w sieci” – szkolenie dla wszystkich 
klas V- VIII  

prowadzone przez Straż Miejską, XI-XII 
 

  „ Nastolatek pod wpływem środków 
odurzających|”  warsztaty dla uczniów klas IV- VIII  

 prowadzone przez Straż Miejską XII 

   „ Hazard? Nie, dziękuję”- zajęcia dla  uczniów klas 
VII- VIII , 

 

organizowane prze Izbę Administracji 
Skarbowej w Warszawie 

I semestr 

5.  Monitorowanie bezpieczeostwa uczniów podczas 
przerw lekcyjnych - dyżury nauczycieli. 
 

wszyscy nauczyciele cały rok 

6.  Zorganizowanie ewakuacji szkoły. Dyrektor X 

7.  Lekcje wychowawcze na temat wybranego aspektu 
cyberbezpieczeostwa, adekwatnego do potrzeb 
i wyzwao klasy i wieku uczniów. 
 

wychowawcy, nauczyciele informatyki 4 lekcje w cyklu rocznym 

8.  Organizacja dnia bezpieczeostwa cyfrowego w szkole, 
np. w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (11 luty) 
Organizacja konkursu. 
 

samorząd uczniowski, wychowawcy klas, 
nauczyciele informatyki 

luty 

9.  Organizacja zajęd pozalekcyjnych dla uczniów 
o tematyce informatycznej (np. programowanie, 
robotyka, projektowanie graficzne) z obligatoryjnym 
uwzględnieniem komponentu edukacji w zakresie 
bezpieczeostwa cyfrowego. 
 

nauczyciel informatyki w klasach IV  cały rok 



10.  Szkolenia rad pedagogicznych i pracowników 
w zakresie procedur postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. 
 

Dyrektor, koordynator ds. bezpieczeostwa w zależności od potrzeb 

11.  Przygotowanie propozycji tematyki szkoleo rady 
pedagogicznej w zakresie bezpieczeostwa, agresji 
i przemocy. 
 

Dyrektor, pedagog, lider zespołu ds. 
bezpieczeostwa 

w zależności od potrzeb 

12.  Roczne sprawozdanie z działao. zespół ds. bezpieczeostwa VI 

 


