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1. WYMAGANIE 

 
 

Respektowane są normy społeczne 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

Ogólnopolski Konkurs dla szkół „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – hasło konkursu:  Prawo, 
Przyjaźń, Tolerancja 

 
 
 

 



3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Popularyzowanie wśród uczniów zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania jednostki, przeciwdziałania patologiom, 
tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach.  
2. Promowanie bezpieczeństwa i uświadamianie uczniom, gdzie szukać pomocy w różnych 
niebezpiecznych sytuacjach. 
 

 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
 

W celu zweryfikowania, usystematyzowania i uzupełnienia posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
uczniów w szkole i poza nią przystąpiliśmy do udziału w konkursie „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY 
UCZEŃ”.  
 
Podjęte działania i efekty zrealizowanych zadań: 
1. Wszyscy wychowawcy klas I- VI przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat „Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel”. W celu dokładnego przedstawienia uczniom tematyki związanej z tym 
zagadnieniem wykorzystano konspekt oraz materiały przygotowane wspólnie przez wybranych 
nauczycieli wychowawców i uczniów. Zakres przekazywanych wiadomości i sposób ich przeprowadzenia 
został dostosowany do wieku uczniów.  
Po zakończeniu realizacji zadania:  
- Uczniowie rozumieją pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej: uczniowie potrafią określić pojęcia: 
państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. 
- Uczniowie kształtują w sobie postawy patriotyczne.  
- Uczniowie rozumieją obowiązek przestrzegania prawa oraz konsekwencje jego łamania. 
- Wyrobili w sobie nawyki poszanowania symboli narodowych i historii.  
- Uczniowie nabyli umiejętności psychospołeczne takie jak praca w grupie, komunikacja 
interpersonalna, asertywność, empatia społeczna, zabieranie głosu w dyskusji w celu wyrażenia opinii.  
2. Przeprowadzono szkolny konkurs literacko – plastyczny nt. „Co powinno się zmienić w Twojej 
szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy 
w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).” 
We wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia podczas których uczniowie zastanawiali się, od czego 
zależą dobre relacje międzyludzkie. W wyniku dyskusji wysnuli różne wnioski, z pośród których 
najważniejszy to ten, że przede wszystkim ważne jest to,  jakim człowiekiem  jest każdy z nas. Po 
przeprowadzonych pogadankach dzieci  w formie pisemnej lub plastycznej przedstawiały swoje 
przemyślenia na omawiany temat. Uczniowie wykonali bardzo wiele prac, spośród których jury wybrało 
najciekawsze, które   wyeksponowano na holu szkoły. 
Wnioski po realizacji zadania: 
Zajęcia realizowane w ramach tego zadania wykształciły u uczniów postawy tolerancji i wrażliwości na 
cierpienie innych ludzi oraz upowszechniły wśród nich wiedzę o przeciwdziałaniu przemocy w szkole i 
rodzinie. Uczniowie poznali sposoby zapobiegania patologiom w środowisku szkolnym i lokalnym. Podjęte 
działania w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju wyobraźni i wrażliwości u uczniów.  
 
3. Przeprowadzono spotkania uczniów z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownikiem 
WOPR w Lublinie. 
Poprzez uczestnictwo w przygotowanych spotkaniach uczniowie: 



- Utrwalili zasady bezpieczeństwa ruchu na drodze. 
- Poznali właściwy sposób zachowania się w razie ataku psa. 
- Zostali uwrażliwieni na właściwe zachowanie się w domu podczas nieobecności osób dorosłych. 
- Poznali zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami nieznajomymi. 
- Utrwalili sobie numery alarmowe i zostali poinstruowani jak prawidłowo zgłaszać zagrożenie. 
- Uświadomili sobie, które z ich zachowań i zachowań innych osób są niewłaściwe i mogą stwarzać 
zagrożenie dla innych. 
- Poznali jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia. 
- Nauczyli się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej i uświadomili sobie jak istotna jest to 
umiejętność. 
4. W naszej szkole rozpoczął działalność Klub Dyskusyjny „Ważny temat…”. W skład klubu weszli 
chętni uczniowie klas 5- tych i 6 –tych. Pierwszym efektem pracy klubu było opracowanie scenariuszy 
zajęć na temat „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje 
szkolne”, które wykorzystali nauczyciele wychowawcy do przeprowadzenia pogadanek na ten temat, we 
wszystkich klasach szkoły. 
Uczniowie: 
- wiedzą, że prawa człowieka dotyczą każdego z nas i wiedzą jakie dokumenty prawne chronią 
prawa człowieka  
- znają podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności 
cielesnej człowieka 
- wiedzą, gdzie i u kogo szukać pomocy w przypadku naruszania praw  
- potrafią rozpoznać sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste człowieka 
- rozumieją potrzebę reagowania na przejawy agresji, przypadki naruszania godności osobistej i 
nietykalności cielesnej oraz konieczność pomocy osobom krzywdzonym. 
5.  Szkoła nawiązała współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Zorganizowane 
zostały spotkania uczniów klas I-III i klas IV –VI z pracownikami stacji, którzy przeprowadzili konwersatoria 
w tych dwóch grupach wiekowych na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?” 
Poprzez udział w konwersatoriach uczniowie: 
- Uświadomili sobie co to jest zdrowie i jak o nie dbać. 
- Poznali szkodliwość dymu papierosowego i uświadomili sobie zagrożenia jakie niesie za sobą 
palenie papierosów. 
- Poznali zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych środków 
dopingujących, również tych uważanych powszechnie za nieszkodliwe (np.: napoje energetyczne). 
- Uświadomili sobie, że bycie asertywnym jest najlepszą obroną przed nałogami. 
- Poznali telefony i nazwy organizacji, gdzie mogą szukać pomocy osoby uzależnione, pragnące 
porzucić swój nałóg.  
6. We wszystkich klasach starszych przeprowadzono konwersatoria nt. Kibole, blokersi, grupy 
podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. W 
czasie zajęć dzieci dowiedziały się jakie „złe” grupy występują w społeczeństwie                     i najbliższym 
otoczeniu, jakie zagrożenia płyną ze strony tych grup. Uczniowie zrozumieli potrzebę walki z 
niewłaściwym zachowaniem młodych ludzi i umiejętnego zajmowania stanowiska w dyskusji,  
uświadomili sobie gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia, nauczyli się asertywnych 
technik, w tym odmawiania i skutecznego argumentowania,  
nauczyli się jak radzić sobie z naciskiem grupy i przygotowali się do podejmowania właściwych decyzji. 
Podsumowaniem realizacji tematyki była gazetka wykonana na korytarzu szkolnym pod tytułem „Bądź 
asertywny, nie uległy, nie agresywny tylko asertywny”. 
7. Szkoła nawiązała współpracę z Polskiem Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym „Koło” w Lublinie. Na godzinach wychowawczych odbyły się przedświąteczne integracyjne 
spotkania z zaproszonymi osobami – pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą -  jak kształtować postawy 
akceptujące niepełnosprawność”. 
Ponadto uczniowie klas integracyjnych z naszej szkoły pojechali również z wizytą do Zespołu Szkół 



Specjalnych nr 4 w Lublinie. Wspólnie z uczniami tej szkoły wzięli udział w zajęciach tanecznych, 
plastycznych i sportowych.  
Podejmowane działania: 
- przybliżyły uczniom życie i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, uświadomiły, że takie osoby 
potrzebują naszej pomocy i  akceptacji ich „inności”.  
- uświadomiły, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, jak sprawni; oczekują przyjaźni i 
miłości, a przede wszystkim zrozumienia, szacunku i tolerancji ze strony osób sprawnych. Uczniowie 
zrozumieli, że w dużym stopniu to od nich zależy, jak się czują obcujące z nimi osoby niepełnosprawne.  
- pokazały uczniom, że osoba niepełnosprawna może być wspaniałym przyjacielem, od którego 
można się wiele nauczyć. 
8. W celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i szerzenia świadomości dotyczących ogólnych 
kwestii bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym bierzemy czynny udział                w obchodach Dni 
Bezpiecznego Internetu. W ramach podejmowanych działań w klasach I-III zostały zrealizowane zajęcia 
edukacyjne oparte na scenariuszach "Sieciaki", "Owce w sieci", "Przygody Plika i Folderka". Wykorzystane 
materiały przybliżyły najmłodszym uczniom podstawowe zagadnienia związane z siecią Internet i jej 
bezpiecznym użytkowaniem. 
W klasach IV-VI przeprowadzone zostały godziny wychowawcze z wykorzystaniem projektu 
"3...2...1...Internet!" na temat bezpieczeństwa w sieci. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie w 
swoich salach wykonali gazetki ścienne na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przygotowali plakaty na 
konkurs plastyczny. 
Uczniowie wspólnie z nauczycielami ustalili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Uczniowie uświadomili sobie: 
- jakie zachowania w sieci Internet mogą być dla nich niebezpieczne,  
- sposoby unikania zagrożeń oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z „czymś 
niepokojącym”,  
- że Internet jest bezpieczny, jeśli umiejętnie się z niego korzysta. 

 
 
 

 

5. EFEKTY 

 
 

1. Szkoła uzyskała Certyfikat „BEZPIECZNEJ SZKOŁY” i członkostwo w Ogólnopolskim Klubie 
„Bezpieczne Szkoły” 
2. Uczniowie – czują się bezpieczni w szkole i poza nią gdyż w efekcie podejmowanych działań: 
-  nabyli umiejętności psychospołeczne takie jak praca w grupie, komunikacja interpersonalna, 
asertywność, empatia społeczna, zabieranie głosu w dyskusji w celu wyrażenia opinii.  
- wykształcili postawy tolerancji i wrażliwości na cierpienie innych ludzi oraz nabyli wiedzę o 
przeciwdziałaniu przemocy w szkole i rodzinie. 
- rozumieją potrzebę reagowania na przejawy agresji, przypadki naruszania godności osobistej i 
nietykalności cielesnej oraz konieczność pomocy osobom krzywdzonym. 
- zrozumieli, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, jak sprawni. 
- wiedzą, że Internet jest bezpieczny, jeśli umiejętnie się z niego korzysta i jakie zachowania w sieci 
Internet mogą być dla nich niebezpieczne. 
3. Rodzice – mają pewność, że ich dzieci uczęszczają do szkoły, w której zagadnienia związane z 
edukacją i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i norm społecznych są zadaniem priorytetowym.  
4. Nauczyciele – mają satysfakcję z wykonywanej pracy, mają możliwość poszerzania                     
i uaktualniania swojej wiedzy oraz ciągłego rozwoju zawodowego. 

 



 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Rady: Udział w konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” był dla nas wielkim wyzwaniem, 
ponieważ wymagał zaangażowania wszystkich nauczycieli i uczniów, co w przypadku tak dużej szkoły było 
dość trudnym przedsięwzięciem, pod względem organizacyjnym. Nauczyciele z należytą starannością 
podeszli do realizacji  poszczególnych zagadnień, dobierając odpowiednie metody pracy i sposoby 
przedstawienia zagadnień   z uwagi na to iż wiele tematów było bardzo trudnych do realizacji i 
zrozumienia dla tej grupy wiekowej - od 6 do 13 lat. Wypracowane, podczas realizacji programu 
materiały, będą na pewno wykorzystywane przez nauczycieli i wychowawców również  w kolejnych latach 
pracy, gdyż widoczne, wymierne efekty tegorocznych działań nie mogą pozostać niezauważone. 
Na szczególną uwagę zasługuje również ogromne zaangażowanie dzieci w realizację poszczególnych 
zadań. Olbrzymie zaangażowanie obserwowaliśmy na zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu 
różnych metod aktywizujących, gdzie opinie i argumentowanie uczniów odgrywało znaczącą rolę. 
Możemy śmiało stwierdzić, że bezpośrednie działanie to najlepszy sposób na przyswojenie ważnych 
informacji. Bardzo ważnym narzędziem motywującym uczniów do aktywnego działania był też element 
rywalizacji podczas testów i konkursów.   
Przestrogi: Realizacja zadań bez wiary i przekonania o ich zasadności. Traktowanie problemu 
bezpieczeństwa powierzchownie, brak systematyczności w realizacji zagadnień. Brak pomysłów na 
ciekawą realizację tematów z zakresu bezpieczeństwa, zniechęcanie się brakiem czasu lub środków 
potrzebnych do realizacji zagadnień. 

 
 

 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Pełna dokumentacja realizacji zadań, w formie sprawozdań, fotoreportaży, prezentacji multimedialnych 
na stronie internetowej szkoły. 
 

 
 
 
 

 

 


