Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to projekt Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie ,mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.
W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z
regionu Hollands Midden.
Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu
i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo
intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa
małopolskiego w obszarze placówek oświatowych.
Nasza szkoła przystąpiła do tego projektu już w 2008 roku, a po roku realizacji otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły
Promującej Bezpieczeństwo.
Po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji, przyznała naszej szkole certyfikat na lata 2011-2016.
Miło nam poinformować ,że w lutym 2017 roku ,nasza szkoła została wyróżniona Certyfikatem LIDERA
PROJEKTU Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie działań szkoły na rzecz poprawienia poziomu
bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Plan działań szkoły w ramach projektu obejmuje:
- bezpieczeństwo uczniów w szkole- apele, pogadanki, dyżury nauczycieli
- bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły- spotkania z policjantem, lekcje wychowawcze
- działania profilaktyczne- warsztaty ,akcje tematyczne, apele wychowawcze
- organizacja pomocy potrzebującym i imprez szkolnych
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych
- okresowy przegląd stanu technicznego szkoły,
- modernizacja bieżącego monitoringu
Instytucje wspierające działania profilaktyczne szkoły:
- Policja
- Straż Miejska
- Sąd
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
- Centrum Profilaktyki Społecznej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowa Świetlica Sióstr Nazaretanek
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
- Stowarzyszenie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (ALPS)
- Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
- Rada Rodziców
- Szkolne Ośrodki Siatkarskie (SOS)
-Fundacja „Sowiarnia”
-Państwowa Straż Pożarna
Dziękujemy wszystkim partnerom szkoły za wspieranie naszych inicjatyw. Mamy zamiar ciągle pracować
nad wzmacnianiem systemu i procedur bezpieczeństwa.
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