
ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
 

                       Podstawowym założeniem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej 

bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka 

Policji w Krakowie. Głównym celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i 

kształtowanie bezpieczeństwa, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.   Zadania szczegółowe określane są 

rokrocznie na podstawie diagnozy (badania ankietowe, spotkania z Partnerami) i 

zamieszczane w Zintegrowanym Planie Działania na dany rok szkolny. Realizacja projektu 

ZPB zakłada ścisłą współpracę z instytucjami, wspierającymi szkołę zarówno pod względem 

edukacyjnym, wychowawczym, jak i infrastrukturalnym, technicznym. 

                      Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach przystąpiła do projektu ,,Bezpieczna 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum” w ramach programu Zintegrowanej Polityki 

Bezpieczeństwa. Szkoła będzie mogła otrzymać Certyfikat ,,Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo” przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po 

wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę. 

Certyfikat ma charakter honorowy.  

 

                      Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i  

mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania działań zmierzających do poprawy poczucia 

bezpieczeństwa w szkole. Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest projektem 

holenderskim. Tworzą go Policja oraz tzw. partnerzy, czyli instytucje przystępujące do 

programu oraz sprawujące nad jego realizacją nadzór. Policja inspiruje i wspomaga realizację 

projektu przez szkołę, ale do współdziałania zostały również zaproszone władze lokalne. 

Projekt ten, jak każdy inny w ramach ZPB, zakłada na wstępie precyzyjne określenie 

problemu istniejącego w szkole i mającego związek z bezpieczeństwem, czemu służą 

przeprowadzone badania ankietowe. Następnie po zanalizowaniu ankiet, opracowuje się 

Zintegrowany Plan Przedsięwzięć, czyli ustalenie konkretnych działań, wraz z terminami i 

określeniem wykonawcy, zmierzających do zniwelowania problemu-jest to etap, na którym 

Policja sugeruje bądź wskazuje możliwe rozwiązania, ale wyboru i deklaracji podjęcia się 

konkretnych działań dokonuje szkoła ubiegająca się o certyfikat. Na koniec pozostaje już 

tylko realizacja Zintegrowanego Planu Przedsięwzięć. 

                    Do I tury projektu ,,Bezpieczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum” w ramach 

programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach 

przystąpiła dnia 1 września 2008r. W październiku 2010r.z rąk Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji odebraliśmy Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” -edycja 

2010-2012. W maju 2012r. został przeprowadzony audyt, który zakończył się przedłużeniem 

Certyfikatu ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na 5 lat. Obecnie nasza szkoła realizuje 

zadania w ramach ZPB jako „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.  

 

 

W roku 2017 nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT ,,LIDER PROJEKTU 

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”. 

 

 
Koordynator projektu: mgr Aneta Mazgaj-pedagog szkolny, mgr Aneta Prus-psycholog 

szkolny 


