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Konkursu

„Bezpieczna Szkoła

- Bezpieczny Uczeń”

Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222

02-326 Warszawa

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Informujemy,  że nasza  szkoła  w  okresie  od 28.11.2014 r.  do  30.04.2015r.  wykonywała 

zadania  przewidziane  regulaminem  konkursu  Bezpieczna  Szkoła  –  Bezpieczny  Uczeń w  sposób 

następujący:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie,  we  wszystkich  klasach  szkoły,  debaty  uczniowskiej  nt.  Państwo,  prawo,  

społeczeństwo,  obywatel  z  testem  sprawdzającym dla  uczniów  wg  układu  opracowanego  przez 

szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą  

elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 259. Liczba klas 12.

Liczba przeprowadzonych debat 12, liczba uczestników debat 250.

Przesłano do jury 8 testów.

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski 

„Uczniowie  chętnie  uczestniczyli  w  debatach.  Wykorzystano  udostępnione  materiały 

dydaktyczne przesłane przez Studium Prawa Europejskiego (konspekty). Uczniowie skupiali się na 

problemie prawa, przestrzeganiu norm społecznych, egzekwowaniu ich. Odnosili się do przykładów 



z życia codziennego. Wzbogacili swój zasób słownictwa o nowe pojęcia, nauczyli się ich poprawnie 

stosować”.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie  szkolnego  konkursu  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).  Zasady  konkursu,  z  dostosowaniem  do  grup  wiekowych,  

opracowują  szkoły  uczestniczące w konkursie.  Ocena na  podstawie  10 najciekawszych prac  wg  

wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba  uczestników  konkursu  Co  powinno  się  zmienić  …? 60  uczniów.  Przesłano  do  jury  10 

prac/tak/nie. Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.

„W ramach realizacji zadania szkoła zorganizowała konkurs plastyczny dla klas 1-3, konkurs 

literacki  dla  klas  1-6  oraz  konkurs  Dyrektora  szkoły  na  projekt  na  muralu  przed  szkołą. 

Przeprowadzone zostały pogadanki w klasach. Efekty i spostrzeżenia:

• poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole,

• zmieńmy nasze słownictwo, starajmy się unikać wulgaryzmów,

• nie lekceważmy i nie bądźmy obojętni wobec siebie,

• nauczmy się słuchać tego co mówią inni,

• reagujmy na widok przemocy psychicznej i fizycznej.”

Zadanie 3.

Przeprowadzenie  spotkań  uczniów  z  przedstawicielami  Policji,  Straży  Pożarnej,  Pogotowia  

Ratunkowego,  organizacji  społecznych etc. nt.  Bezpieczne zachowanie  w szkole, domu, na ulicy;  

zagrożenia,  udzielania  pomocy,  obrona  konieczna  itp.  Ocena  na  podstawie  opisu  wykonanych 

przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie.

Liczba  spotkań  7.  W spotkaniach uczestniczyli  przedstawiciele:  Komendy Powiatowej Policji  w 

Krakowie, Straż Miejska, Przedstawiciel MPK, instruktor Nauki Jazdy, Przedstawiciele Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

Liczba uczestników spotkań(łącznie) w tym: 



• Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji z Krakowa dla uczniów z klas I 

(32 uczniów). 

• Drugie spotkanie z policją dla klas 1-6 (150 uczniów). 

• Spotkanie  z  przedstawicielami  OSP-  próbna  ewakuacja-  wszyscy  uczniowie  szkoły 

podstawowej i gimnazjum wraz z oddziałem przedszkolnym (290 uczniów). 

• Spotkanie ze Strażą Miejską dla klas od 0-6 (190 uczniów). 

• Spotkanie z instruktorem Nauki Jazdy w klasach 0-6 (190 uczniów). 

• Spotkanie z przedstawicielem MPK dla klas 1-6 (150 uczniów).

Opis spotkań przesłano do jury pocztą: zwykłą – elektroniczną (niepotrzebne skreślić).

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we  wszystkich  klasach na temat:  Prawna  ochrona dóbr  osobistych  

człowieka,  w tym nietykalności  cielesnej,  a  zwyczaje  szkolne.  Zalecane podjęcie  tematu  relacji  

„chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na  

podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba  przeprowadzonych  pogadanek  12.  Liczba  uczestników  250  uczniów.  Przesłano  do  jury 

informację (tak-nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi. 

„Uczniowie poznali podstawy prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka w tym 

nietykalności  cielesnej.  W  krótkich  scenkach  dramowych  prezentowali  sytuacje  i  zachowania 

naruszające  normy  współżycia  społecznego,  zasady  właściwego  zachowania.  Przeprowadzono 

ankietę  dotyczącą  kultury  osobistej,  cyberprzemocy  i  używek.  Dyskutowano  na  temat  sytuacji 

szkolnych, w których przekraczane są granice nietykalności cielesnej, naruszane są prawa godności 

drugiego  człowieka.  Uczniowie  poznali  najważniejsze  dokumenty  regulujące  ochronę  dóbr 

osobistych i praw uczniów w szkole. Wiedzą do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji gdy zostanie 

naruszona ich godność osobista. Znają konsekwencje niewłaściwych zachowań drugich osób.”

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak 

się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.



Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 7. Liczba uczestników 154 uczniów. Czy przesłano do jury informację? (tak 

– nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi.

„Burzliwe debaty i mądre argumenty stały się punktem wyjścia do wskazania przez młodzież 

sposobów obrony przed środkami psychoaktywnymi,  narkotykami.  Uczniowie  doskonale  poznali 

zagrożenia  społeczne  i  osobiste  płynące  z  używania  tytoniu,  narkotyków  i  dopalaczy.  Potrafią 

uzasadnić  potrzebę walki z używaniem i łatwym dostępem do tych środków. Zrozumieli  na czym 

polega asertywność, jaką pełni ona rolę w życiu, czemu służy oraz w jaki sposób być asertywnym i 

nie zniechęcać ludzi do siebie.”

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe –  

co robić,  jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany 

udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na  

podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 9. Liczba uczestników 158 uczniów.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

„Uczniowie  oglądnęli  prezentację  przedstawioną  przez  Komisarza  Komendy  Powiatowej 

Policji  oraz film.  W klasach 4-6 i gimnazjum przeprowadzono konwersatoria. Uczniowie  poznali 

charakterystyczne cechy wybranych grup podwórkowych, wiedzą w jaki sposób grupa wpływa na 

ich życie oraz zagrożenia płynące ze strony kontaktu z grupą podwórkową. Metodą burzy mózgów 

wyciągnęli  wnioski jak bronić się przed wciągnięciem do paczki. Wiedzą gdzie szukać pomocy w 

przypadku zaistniałego zagrożenia.”

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – 

jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej  

do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 12. Liczba uczestników 259 uczniów. Czy przesłano do 

jury informację? (tak-nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi:



„We  wszystkich  klasach  ZS  przeprowadzono  konwersatoria.  Uczniowie  gimnazjum  pod 

opieką pedagoga byli na wycieczce w Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach. Mieli możliwość 

zobaczyć  jak  wygląda  codzienna  praca  Fundacji,  która  wspiera  potrzebujących,  prowadzących 

schroniska  dla  osób niepełnosprawnych  umysłowo,  świetlicę  socjoterapeutyczną  oraz  warsztaty 

terapii  zajęciowej.  Wszyscy,  którzy poznali  podopiecznych  byli  pod  ogromnym  wrażeniem  ich 

wrażliwości i ciepła, cech na brak, których cierpi współczesny świat. Stworzyliśmy 9-cio osobową 

grupę wolontariuszy,  którzy brali udział w kilku akcjach wspomagając najbardziej potrzebujących 

oraz pomagali  w nauce słabszym  uczniom.  Zorganizowano  konkurs „Niepełnosprawni  są  wśród 

nas”. Uczniowie zostali uwrażliwieni na problemy osób niepełnosprawnych i tolerancji społecznej.”

Zadanie 8

Przeprowadzenie  we  wszystkich  klasach  konwersatoriów  pod  hasłem  Nie  jesteś  sam.  Jak 

monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,  

chorobie,  stanie  sieroctwa  społecznego  lub  „eurosieroctwa”,  gdzie  szukać  pomocy?  Wskazany 

udział  przedstawicieli  ośrodków pomocy  społecznej  i  pomocy  rodzinie,  zawodowych  kuratorów 

sądowych.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 12. Liczba uczestników 250 uczniów.

Uczestniczyli przedstawiciele: pracownik socjalny (GOPS)

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

„W  naszej  szkole  gościliśmy  przedstawiciela  GOPS-u,  który  przygotował  i  przedstawił 

prezentację na temat „Nie jesteś sam”. Przybliżył uczniom czym zajmuje się ośrodek, na jaki rodzaj 

pomocy mogą liczyć mieszkańcy gminy oraz dzieci. W jaki sposób zwracać się o pomoc do ośrodka. 

Uczniowie otrzymali ulotki z informacją o pracy ośrodka. Dowiedzieli się o możliwości pomocy w 

innych instytucjach. Nasze dzieci włączyły się w szereg akcji wpierających potrzebujących: Wilka 

Orkiestra Pomocy Świątecznej, Wszystkie Kolory Świata, Zakrętki.info, Góra Grosza, I ty możesz 

zostać Świętym Mikołajem. Wiedzą  gdzie szukać pomocy,  jak okazać pomoc osobą w potrzebie, 

potrafią określić problem osób osamotnionych.”

Zadanie 9

Przeprowadzenie  konwersatoriów na  temat:  Przestrzeganie  prawa  to  obowiązek  każdego,  także 

ucznia  ….  Prezentacja  może  obejmować  podstawowe  reguły  prawa  cywilnego  i  karnego  –  



w  konwencji  odpowiedniej  dla  grup  wiekowych,  a  także  tematykę  przestępczości  nieletnich  

i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 12. Liczba uczestników 250 uczniów.

Kto prowadził konwersatoria? Wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz zorganizowano spotkanie z 

Kuratorem Sądowym.

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

„Uczniowie poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego, które przedstawiła pani 

Kurator  Sądowa.  Uczestniczyli  również  w  prezentacji  na  temat  przestępczości  nieletnich  i 

wykonywania  kar orzeczonych przez sądy przedstawionej przez Komisarza KPP. Zapoznali się  z 

konwencją praw dziecka. Wiedzą do kogo mają się zwrócić o pomoc.”

Zadanie 10

Wykonanie  dowolnego  zadania  wg  tematyki  wybranej  przez  uczestniczącą  w  konkursie  szkołę,  

dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

„Zadanie dowolne dotyczyło bezpieczeństwa w świecie- cyberprzemoc. Wszyscy uczniowie 

ZS zostali objęci ogólnoszkolną  kampanią  na rzecz bezpieczeństwa internetowego „Bezpieczni w 

sieci”.  W tym celu w każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje i debaty uczniowskie dotyczące 

bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie wzięli  udział w prelekcji z policją,  przygotowali 

prace  plastyczne  opracowali  szkolny  kodeks  TIK  równocześnie  w  działaniach  na  rzecz 

bezpieczeństwa ucznia włączyli się rodzice i nauczyciele.”

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

• Sprawozdania z realizacji wszystkich zadań,

• prezentacje,

• film,

• prace plastyczne,

• prace literackie.



Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

„Przystąpienie  szkoły  do  konkursu   przyczyniło  się  do  zsynchronizowania  działań 

dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych wokół ważnego problemu jakim jest szeroko pojęte 

bezpieczeństwo.  Zadania  konkursowe  ubogaciły  tematykę  godzin  wychowawczych  jak  również 

spotkań z rodzicami.  Działania  podejmowane przez szkołę  w ramach realizacji  konkursu, tak jak 

współpraca  z  samorządem  lokalnym,  OSP,  policją,  GOPS-em,  organizacjami  pozarządowymi 

działającymi  w  obszarze  pomocy  niepełnosprawnym  odbiły  się  pozytywnym  echem,  również 

społeczności lokalnej.  Z przeprowadzonej  ewaluacji  działań  nauczyciele  wysoko oceniają  jakość 

merytoryczną  przygotowaną  przez  Fundację  materiałów.  Podejmowane  działania  zachęcały 

młodzież do twórczego zaangażowania się  na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Dużym  zainteresowaniem  społeczności  lokalnej  cieszył  się  także  spektakl  patriotyczny  oraz 

zorganizowana przy okazji wystawa.”

Zespół Szkół w Więcławicach Starych, 

Jolanta Kociarz pedagog szkolny mgr Monika Wołek

/szkoła, organizator konkursu/ Dyrektor szkoły


