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Szko³a to przecie¿ nie tylko lekcje. W jej murach
uczniowie spêdzaj¹ wiele godzin ka¿dego dnia. Nale-
¿y wiêc zastanowiæ siê nad tym co zrobiæ, aby ten
czas spêdzany by³ w bezpieczny sposób i w bez-
piecznych warunkach. Ka¿dego roku na terenie szkó³
dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeñ z udzia-
³em dzieci i m³odzie¿y. I chocia¿ szko³a powinna koja-
rzyæ nam siê z miejscem bezpiecznym, miejscem w
którym dzieciom nic nie zagra¿a, to jednak rzeczywi-
sto�æ nie jest tak idealna.

Wszyscy mamy �wiadomo�æ, ¿e bezpieczna szko³a
to nie taka, która jedynie na zewn¹trz tworzy wizerunek
szko³y bez skazy, bez problemów. Bezpieczna szko³a to
szko³a, w której dyrekcja, nauczyciele i uczniowie potra-
fi¹ zachowaæ siê w ró¿nego rodzaju kryzysowych sytu-
acjach oraz znaj¹ obowi¹zuj¹ce procedury prawne. Bez-
pieczna szko³a to szko³a, która potrafi w przypadku zdia-
gnozowania problemu wspó³pracowaæ z ró¿nymi insty-
tucjami i placówkami zewnêtrznymi, nie ukrywaj¹c trud-
nej sytuacji, lecz staraj¹c siê j¹ jak najszybciej rozwi¹zaæ.

Chc¹c inspirowaæ szko³y do dbania o bezpieczeñstwo
Wydzia³ Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie organizuje kolejn¹ edycjê Programu �Bez-
pieczna Szko³a� � konkursu-programu dla wszystkich
placówek o�wiatowych województwa zachodniopomor-
skiego, w którym nagradzane s¹ ciekawe pomys³y wp³y-
waj¹ce na poprawê bezpieczeñstwa na ich terenie. Kon-
kurs jest swego rodzaju form¹ gie³dy pomys³ów profi-
laktycznych i rozwi¹zañ praktycznych, które  w konse-
kwencji staj¹ siê inspiracj¹ do wykorzystania przez inne
placówki. Jako, ¿e dzia³ania profilaktyczne w szko³ach s¹
sta³ym elementem wspó³pracy szkó³ z lokaln¹ Policj¹,
konkurs jest tak¿e form¹ docenienia nie³atwej przecie¿
pracy zarówno nauczycieli jak i policjantów.

Celem inicjatywy jest propagowanie zasad bezpie-
czeñstwa w szko³ach i placówkach o�wiatowych oraz
wyró¿nienie i promowanie innowacyjnych dzia³añ
profilaktycznych. Z dum¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e z roku
na rok grono bezpiecznych szkó³ w naszym woje-
wództwie zwiêksza siê. Pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe po-
mys³y i to nie tylko takie, które wymagaj¹ du¿ych
nak³adów finansowych, lecz przede wszystkim roz-
wi¹zania oryginalne, niedrogie i zapewniaj¹ce bez-
pieczniejsze warunki dzieciom w szko³ach. Na szczê-
�cie takich pomys³ów stale przybywa. Tak¿e ostatni

rok szkolny zaowocowa³ nowymi pomys³ami i inicja-
tywami w obszarze bezpieczeñstwa.

W ostatniej edycji nagrodzonymi pomys³ami w
obszarze bezpieczeñstwa w szkole mog¹ siê pochwa-
liæ miedzy innymi:

Zespó³ Szkó³ w Pe³czycach, który zrealizowa³ w
programie �Bezpieczna Szko³a� inicjatywê po�wiê-
con¹ bezpieczeñstwu dzieci i m³odzie¿y w internecie.
Wiele szkó³ zrealizowa³o inicjatywy maj¹ce na celu
edukacjê w obszarze zagro¿eñ p³yn¹cych z korzysta-
nia z Internetu. Ta szko³a postawi³a jednak na indy-
widualizacjê problemu i przekazanie rzetelnych infor-
macji w zakresie zagro¿eñ, które zdiagnozowa³a po-
przez skrupulatne badania w ka¿dej z klas. Przez ca³y
rok szkolny zwalczano cyberzagro¿enia poprzez licz-
ne konkursy drobne inicjatywy a tak¿e szkolenia. Tym
co wyró¿nia³o t¹ szko³ê w�ród innych poruszaj¹cych
podobny problem by³ fakt dostosowania tre�ci edu-
kacyjnych do konkretnych odbiorców swojej pracy
profilaktycznej. Ze wzglêdu na wiek, stopieñ zdia-
gnozowanych zagro¿eñ a tak¿e �wiadomo�ci dzieci i
m³odzie¿y w szkole tak prowadzono zajêcia eduka-
cyjne aby odpowiada³y one potrzebom konkretnych
grup i klas. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach
edukuj¹cych maj¹cych na celu przygotowanie ich
do odpowiedzialnego korzystania z sieci, rodzice
odbyli cykl zajêæ w trakcie których poznawali naj-
czêstsze mo¿liwo�ci ³amania prawa w Internecie przez

Zaproszenie do
bezpieczeñstwa

Marzena Maækowiak-Pluta

18 lat dzia³a Program �Bezpieczna Szko³a�
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osoby m³ode ale równie¿ mogli zdobyæ informacje na
temat ró¿nych mo¿liwo�ci, które Internet daje w edu-
kacji i rozwoju ich podopiecznych. Dodatkowym ele-
mentem wyró¿niaj¹cych te dzia³ania profilaktyczne
by³ fakt nawi¹zania wspó³pracy z Fundacj¹ Dzieci
Niczyje, sprowadzenie do szko³y wiele ciekawych ma-
teria³ów i publikacji, które bez w¹tpienia wzbogaci³y
wiedzê uczestników projektu a tak¿e umo¿liwienie
udzia³u uczniom w specjalnie przygotowanych zajê-
ciach ucz¹cych bezpieczeñstwa w Internecie w for-
mie e-lerningu. To wszystko sprawi³o ¿e aktywno�æ
tej placówki o�wiatowej w obszarze bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y w internecie nie mo¿e pozostaæ nie-
zauwa¿one.

Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Kamieniu Pomorskim podjê³o swoj¹ profilaktyczn¹
aktywno�æ w edukacji w obszarze odpowiedzialno�ci
prawnej swoich podopiecznych i odpowiedzialno�ci
rodziców za czyny osób, którymi siê opiekuj¹. Temat
bardzo czêsto realizowany przez policjantów na spo-
tkaniach profilaktycznych, pogadankach oraz ró¿ne-
go rodzaju szkoleniach prowadzonych w placówkach
o�wiatowych. Bardzo cieszy to, ¿e ta szko³a nie ogra-
niczy³a siê do zaproszenia policjanta a wymy�li³a spo-
sób jak w ciekawej i interesuj¹cej formie przekazaæ te
wa¿ne z punktu widzenia wieku dorastania tre�ci. Lek-
cja bezpieczeñstwa �Czerwony kapturek�, która po-
przez formê teatraln¹ uczy³a jak powinni�my postêpo-
waæ i jakich wyborów dokonywaæ aby spotyka³y nas
wy³¹cznie pozytywne konsekwencje, z pewno�ci¹ dzia-
³a³a na wyobra�niê uczestników spotkañ uczestników,
którymi nie byli wy³¹cznie uczniowie tej szko³y. W spek-
taklu, lekcji oraz towarzysz¹cych im wydarzeniach
wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿, rodzice oraz nauczycie-
le. Tym co wyró¿nia³o ten projekt by³ fakt, ¿e szko³a nie
zakoñczy³a realizowanej inicjatywy wy³¹cznie swojej
placówce. W zwi¹zku z tym, ¿e uczniowie tak pozy-
tywnie odebrali przygotowane w pomys³owy sposób
tre�ci zwi¹zane z ich bezpieczeñstwem, postanowiono
projekt rozszerzyæ i zaprosiæ do wspó³pracy wszystkie
placówki o�wiatowe w Kamieniu Pomorskim. Jak po-
kazuje przyk³ad tej szko³y nawet najbardziej oczywiste
dzia³ania profilaktyczne potraktowane z pomys³em
mog¹ zainteresowaæ szerokie grono odbiorców.

Szko³a Podstawowa Nr 3 w Stargardzie Szcze-
ciñskim skupi³a siê w tym roku na podstawowych
umiejêtno�ciach i warto�ciach, które powoduj¹ ¿e sta-
jemy siê lud�mi odpowiedzialnymi, szanuj¹cymi pra-
wa innych. Inicjatywa pod tytu³em �Parasol warto-
�ci� mia³a na celu u�wiadomienie uczniom tych war-
to�ci, które na co dzieñ powoduj¹ ¿e stajemy siê lud�mi
prawymi, którzy nigdy nie bêd¹ krzywdzili innych
osób, lud�mi którzy postêpuj¹ uczciwie, s¹ kole¿eñ-
scy i staraj¹ siê zawsze postêpowaæ odpowiedzialnie

z szacunkiem dla innych. Edukacja tych warto�ci i
poszanowanie prawa nie jest taka prosta. W tej szko-
le postawiono na konsekwencjê i podzielono je na
okres sze�ciu lat nauki w szkole podstawowej. Ka¿-
dy rok ma przybli¿yæ uczniom dwie kolejne cechy,
które w konsekwencji maj¹ kszta³towaæ w nich �wia-
domego w³asnych wyborów m³odego cz³owieka. Rok
uczciwo�ci i kole¿eñsko�ci zaowocowa³ wiêc seri¹
wielu warto�ciowych inicjatyw w trakcie których m³o-
dzi ludzie poznawali znaczenie tych s³ów i starali siê
ich teorie wpajaæ ka¿dego dnia w praktykê codzien-
no�ci. Inicjatywa ta jest cenn¹ nauczk¹ dla nas
wszystkich. Bo nie da siê nauczyæ kogo� poszano-
wania prawa i w³asnego bezpieczeñstwa je�li wcze-
�niej nie nauczy siê go spo³ecznie akceptowanych
warto�ci i moralnego zachowania. Z du¿ym zaintere-
sowaniem czekamy na kolejne lata edukacji w tej szko-
le, w której wspieraj¹c rolê wychowawcza rodziców
rozpiêto nad uczniami szczególny parasol edukacji w
obszarze podstawowych zasad i warto�ci.

Zespó³ Szkó³ w Szczecinku im. Jana III Sobieskie-
go zaproponowa³ w edukacji w obszarze bezpieczeñ-
stwa dotarcie do nastolatków z wiedz¹ w zakresie �wia-
domo�ci prawnej, unikania uzale¿nieñ, poszanowanie
godno�ci i praw innego cz³owieka poprzez przyjrzenie
siê w³asnej osobie i swoich kompleksów. Zdaniem
szko³y to w³a�nie one czêsto powoduj¹ to, ¿e stajemy
siê agresywni, ³amiemy prawo, stosujemy przemoc
wobec innych lub siêgamy po narkotyki bo nie potra-
fimy zaakceptowaæ samych siebie. Ten z³o¿ony pro-
blem jest z pewno�ci¹ bardzo czêsto widziany przez
nauczycieli ze wzglêdu na wiek dorastania ka¿dego
m³odego cz³owieka. W bardzo pomys³owy sposób
autorzy tej inicjatywy po³¹czyli z bezpieczeñstwem ta-
kie tematy jak w³asna samoocena, estetyka, zdrowy
styl ¿ycia czy kultura osobista. Ka¿d¹ z tych cech w
obrazowy sposób dotyka³y spotkania ze specjalista-
mi, dyskusje m³odzie¿owego klubu filmowego oraz
systematyczna komunikacja z rodzicem aby zarówno
szko³a jak i opiekunowie mogli konsekwentnie praco-
waæ z m³odym cz³owiekiem. To nowatorskie podej�cie
do bezpieczeñstwa poprzez �wiadomo�æ samego sie-
bie i tego co sob¹ reprezentujemy z pewno�ci¹ zas³u-
¿y³o na uznanie.

Szko³a Podstawowa Nr 23 w Szczecinie, w tej szkole
skutecznie = bezpiecznie.

Taki w³a�nie projekt profilaktyczny postanowi³a wdro-
¿yæ ta placówka o�wiatowa. Praktyczne podej�cie do
nauki bezpieczeñstwa, poprzez zdobywanie kolejnych
umiejêtno�ci z pewno�ci¹ sprawi³o ¿e uczniowie tej szko-
³y poradz¹ sobie w ró¿nych sytuacjach. W ka¿dej szko-
le uczniowie zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej
szkole postanowiono, ¿e tego tupu umiejêtno�ci po-
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winny byæ przekazywane w taki sposób aby jak naj-
wierniej odzwierciedla³y sytuacje, w których dzieci i m³o-
dzie¿ bêdzie musia³a z tych umiejêtno�ci skorzystaæ. Pro-
wadzono wiêc zajêcia na basenie podczas lekcji ratow-
nictwa wodnego, w o�rodku ¿eglarskim, w klasach w
których uczestnicy szkolenia mieli improwizowaæ sytu-
acje zagro¿enia w domu oraz na ulicy w trakcie symulo-
wanego wypadku drogowego. W tym wszystkim bar-
dzo istotne by³o te¿ to, ¿e w ramach tego projektu szko³a
postawi³a równie¿ na integracjê dzieci m³odszych ze star-
szymi, ³amanie barier wzajemnej niechêci i do stereoty-
pów. Starsi uczniowie opiekowali siê m³odszymi i poma-
gali w trudniejszych czynno�ciach i zadaniach.

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2 w Szcze-
cinie to szko³a, która bardzo dobrze wie, ¿e jednym z
najwa¿niejszych zadañ w profilaktyce jest kszta³towa-
nie wra¿liwo�ci i empatii m³odego cz³owieka. Pomoc
dzieciom w innych szko³ach szczeciñskich w odrabia-
niu lekcji, wiele zbiórek pieniê¿nych na rzecz potrzebu-
j¹cych osób, charytatywne koncerty, festyny oraz
opieka nad osobami, które jej najbardziej potrzebuj¹ to
tylko niektóre z inicjatyw projektu nazwanego �cz³o-
wiek cz³owiekowi cz³owiekiem�. M³odzie¿owy wolon-
tariat w tej szkole bardzo aktywnie anga¿uje siê w sze-
reg inicjatyw, które nie s¹ wy³¹cznie wa¿ne dla uczniów
szko³y ale równie¿ dla mieszkañców ca³ego miasta. Mi³o
widzieæ, ¿e m³odzie¿ tej szko³y dostrzega wokó³ siebie
ludzi, którym mo¿e pomóc i co wa¿niejsze nie mija ich
obojêtnie tylko swoj¹ aktywno�ci¹ i zaanga¿owaniem
mo¿e zawstydziæ niejednego doros³ego. Przy tym jak
sami mówi¹ czuj¹ siê wspaniale mog¹c powiedzieæ, ¿e
dziêki nim kto� kolejny raz siê u�miechn¹³. We wspó³-
czesnym �wiecie wspaniale wiedzieæ, ¿e jest m³odzie¿,
która nie poddaje siê ogólnej znieczulicy i reaguje na
krzywdê drugiego cz³owieka.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Po-
morskim w tym roku szkolnym skupi³ swoj¹ aktyw-
no�æ profilaktyczn¹ na problemie nietrze�wych kierow-
ców  i pobudzaniu wyobra�ni m³odzie¿y jako przy-
sz³ych kierowców w zakresie skutków korzystania ze
�rodków psychoaktywnych. Szko³a postanowi³a zre-
alizowaæ ten projekt poprzez zaproszenie innych szkó³
do swoistego przegl¹du artystycznych form profilak-
tycznych. Edukacja poprzez teatr z pewno�ci¹ w po-
mys³owy sposób porusza wa¿ne dla nas wszystkich
zagadnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i za-
gro¿enia jakim s¹ nietrze�wi kierowcy. Projekt zosta³
uzupe³niony o spotkania, miêdzy innymi, z terapeuta-
mi, którzy dziel¹c siê swoim do�wiadczeniem uzupe³-
nili projekt o fachow¹ wiedzê dotycz¹c¹ uzale¿nieñ i
sposobom im przeciwdzia³ania.

Szko³a Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie postawi-
³a równie¿ na temat wa¿ny z punktu widzenia wszyst-
kich mieszkañców swojej miejscowo�ci czyli bezpie-

czeñstwo w ruchu drogowym. Inicjatywa nazwana
�jestem bezpieczny na drodze i w domu� mia³a na-
uczyæ najm³odszych w jaki sposób unikaæ zagro¿eñ
lub w jaki sposób pomóc innym w niebezpieczeñ-
stwie. W pomys³owy sposób poprzez zorganizowa-
nie wieloetapowej gry miêdzyszkolnej zaproszono do
tego projektu inne placówki o�wiatowe z terenu No-
wogardu, aby poprzez zabawê edukacyjna uczyæ bez-
pieczeñstwa. Zaanga¿owanych siedem szkó³, kilku-
etapowa gra ucz¹ca bezpieczeñstwa oraz m³odzie¿o-
wa klasa policyjna w roli arbitrów, to w wszystko
zrobi³o na nas wielkie wra¿enie. Wiedza na temat bez-
pieczeñstwa podana w taki wyj¹tkowy sposób z pew-
no�ci¹ zostanie zapamiêtana przez wszystkie dzieci
bior¹ce udzia³ w projekcie.

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Chojnie zre-
alizowa³ projekt, który ka¿dego roku realizuje ka¿da
placówka o�wiatowa, ewakuacjê szko³y z powodu
zagro¿enia po¿arowego. Dlaczego wiêc ta placówka
zosta³a wyró¿niona w programie �Bezpieczna Szko-
³a�? Dlatego ze inicjatywê, która realizowana jest w
taki sam sposób przez wszystkie szko³y potraktowa-
³a niestandardowo w sposób, który pokazuje realne
zagro¿enie i dostarcza umiejêtno�ci poradzenia so-
bie z zagro¿eniem. Bardzo aktywna wspó³praca z Pañ-
stwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ zaowocowa³a zorganizowa-
niem szeregu dzia³añ, które mia³y w trakcie przepro-
wadzonej ewakuacji pokazaæ uczniom, ¿e po¿ar jest
du¿ym zagro¿eniem a odpowiednia wiedza mo¿e ura-
towaæ nam ¿ycie. Stworzenie realnych sytuacji, kon-
takt z ogniem, zadymione pomieszczenia, sytuacja
kiedy komu� trzeba udzieliæ pierwszej pomocy w stre-
suj¹cej i niebezpiecznej chwili z pewno�ci¹ dzia³a³y
na wyobra�niê m³odzie¿y. Dodatkowym i warto�cio-
wym elementem by³o zarejestrowanie wszystkich za-
chowañ i umiejêtno�ci, aby potem pod czujnym okiem
stra¿aków omówiæ je krok po kroku i przeanalizowaæ
zaistnia³e b³êdy lub pochwaliæ poprawne zachowa-
nia. M³odzie¿ tej szko³y z pewno�ci¹ bêdzie sobie
potrafi³a poradziæ z takimi niebezpieczeñstwami, bo
szko³a zadba³a aby do�wiadczy³a ich w sytuacjach
kontrolowanych przez specjalistów, pod czujnym
okiem nauczycieli.

Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Hotelarskich w Ko-
³obrzegu podobnie jak ZSP w Chojnie podszed³ nie-
standardowo do zagro¿eñ po¿arowych i niebezpie-
czeñstw zagro¿enia ¿ycia i zdrowia. Ta szko³a posta-
nowi³a jednak nauczyæ swoich podopiecznych ra-
dzenia sobie z takimi sytuacjami w ró¿nych pomiesz-
czeniach i sytuacjach, które w przysz³o�ci uczniowie
mog¹ spotkaæ na swojej zawodowej drodze. Szko³a
zamieni³a siê w hotel, w którym wybuch³ po¿ar. Klasy
sta³y siê pokojami hotelowymi, korytarze holami a
wej�cie zamieniono w recepcjê hotelow¹. W hotelu



7
przebywali ró¿ni go�cie, obcokrajowcy, ludzie wielu
kultur i wyznañ. Ka¿dy mia³ swoje zadanie, ka¿dy
musia³ wcieliæ siê w przypisana mu rolê, aby w pe³ni
odegraæ sytuacje w jakiej potencjalnie mo¿e siê zna-
le�æ. Pod czujnym okiem specjalistów w role stra¿y
po¿arnej weszli równie¿ uczniowie szko³y aby zoba-
czyæ jaka to ciê¿ka i odpowiedzialna praca. Ten spe-
cyficzny teatr wielu aktorów by³ wielkim wydarze-
niem w szkole. Wydarzeniem, które pokaza³o ¿e w
sytuacji zagro¿enia nie mo¿emy poddaæ siê panice a
w zwi¹zku z powierzona nam funkcj¹ mo¿emy byæ
odpowiedzialni za bezpieczeñstwo wielu osób. Jak
widaæ zwyk³a ewakuacja i æwiczenia po¿arowe mog¹
byæ bardzo ciekawe.

Publiczne Gimnazjum w Marianowie to szko³a, w
której od wielu lat mobilizuje siê uczniów do samo-
dzielnego my�lenia o bezpieczeñstwie. Poprzez in-
spiracje nauczycieli i wychowawców m³odzie¿ samo-
dzielnie przystêpuje do inicjatyw zwi¹zanych z ich
osobistym bezpieczeñstwem. Tak by³o równie¿ i w
tym roku. Samorz¹d szkolny zaanga¿owa³ siê w edu-
kacjê w obszarze odpowiedzialno�ci prawnej swoich
kolegów i kole¿anek. Szereg inicjatyw takich jak kon-
kursy na najciekawsz¹ lekcje o bezpieczeñstwie, naj-
bardziej interesuj¹ca prezentacje edukacyjn¹, kon-
kurs na plakat edukacyjny oraz na najciekawszy pro-
jekt materia³ów edukacyjnych z pewno�ci¹ pobudza³y
do my�lenia i inspirowa³y m³odzie¿ do twórczego
podej�cia w zakresie tre�ci zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem. Kodeks bezpieczeñstwa stworzony w tej szko-
le by³ efektem tych dzia³añ. Efektem by³y równie¿
bardzo ciekawe publikacje i materia³y, które w konse-
kwencji m³odzie¿ pod opiek¹ swoich wychowawców
przekazywa³a mieszkañcom swojej miejscowo�ci prze-
konuj¹c ich w ten sposób, ¿e ¿ycie z poszanowaniem
zasad prawa siê naprawdê op³aca.

Szko³a Podstawowa w Marianowie podobnie jak starsi
koledzy, uczniowie tej szko³y postanowili przestrzegaæ
zasad prawa i �wiadomie dokonywaæ wyborów.

W my�l has³a nieznajomo�æ prawa nie zwalnia z
odpowiedzialno�ci, uczniowie stworzyli szkolny ko-
deks bezpieczeñstwa, z którym zapoznano wszyst-
kich w szkole i jako swoisty akt prawny zosta³ wpro-
wadzony w ¿ycie. Kodeks, który mo¿e siê kojarzyæ z
ró¿nymi zakazami lub nakazami tak naprawdê bardzo
czêsto wywo³uje u�miech na twarzach dzieci. Bo czy
znak nakazu u�miechu zrobiony w sposób zabawny
i ciekawy wywo³a smutek? Lub czy znak informuj¹cy
o tym, ¿e w tym miejscu w szkole warto zwolniæ i nie
biegaæ bo kilkoro dzieci siê tu wywróci³o, nie podzia-
³a na wyobra�niê? Z pewno�ci¹ tak. W szkole poja-
wi³o siê szereg ró¿nych oznakowañ ostrze¿eñ i infor-
macji o zasadach bezpieczeñstwa. Niektóre w spo-
sób dos³owny i powa¿ny mówi¹ o zagro¿eniach, inne

pobudzaj¹ wyobra�niê a jeszcze inne wywo³uj¹
u�miech i roz³adowuj¹ napiêcie i agresjê. S¹ oczywi-
�cie stra¿nicy kodeksu, którzy pilnuj¹ porz¹dku w
szkole, i nie s¹ to nauczyciele. Uczniowie pilnuj¹ aby
kodeks by³ szanowany bo to oni sami go opracowali.

Szko³a Podstawowa w Strachocinie postanowi³a
u³o¿yæ wiele propozycji na spêdzenie czasu wolnego,
poniewa¿ zdaniem szko³y to nuda bardzo czêsto pro-
wokuje m³odego cz³owieka do nieodpowiedzialnego
zachowania. W zwi¹zku z tym, aby wyeliminowaæ agre-
sjê w�ród dzieci i m³odzie¿y szko³a zaproponowa³a
serie ciekawej aktywno�ci w trakcie projektu nazwa-
nego �fajna przerwa aktywuje, niejednego na³aduje�.
Bogactwo propozycji i mo¿liwo�ci integracji dzieci
spowodowa³y, ¿e dzisiaj nikt nie my�li o tym, aby siê
biæ lub popychaæ i prowokowaæ niebezpieczne sytu-
acje w tej szkole. Dzieci bior¹ udzia³ w zajêciach mu-
zycznych, graj¹ w gry planszowe, tworz¹ niesamowite
rêkodzie³a a tak¿e, je¿eli potrzebuj¹ odpoczynku i wy-
ciszenia mog¹ spêdziæ chwilê w k¹ciku ciszy z ciekaw¹
ksi¹¿ka lub komiksem. Wszystko to ma na celu rów-
nie¿ rozwijanie nowych zainteresowañ i sprawdzenie
swoich umiejêtno�ci po to aby mieæ szansê odkrycia
tego w czym naprawdê jeste�my dobrzy a jednocze-
�nie pokazanie, ¿e praca w grupie rodzi przyja�nie i
zniechêca do agresji i przemocy.

Szko³a Podstawowa Nr 18 w Szczecinie w tym roku
szkolnym postanowi³a zaanga¿owaæ siê w zagadnienia
zwi¹zane z przemoc¹ w sporcie. Nauka bezpieczeñstwa
poprzez udzia³ w imprezach sportowych z pewno�ci¹
kszta³tuje �wiadomo�æ zarówno przysz³ych sportow-
ców jak i przysz³ych kibiców, którzy nie bêd¹ traktowali
np. stadionu pi³karskiego jako miejsca pe³nego przemo-
cy i agresji. Do wspó³pracy zaproszono siedem innych
placówek o�wiatowych i przez ca³y rok prowadzono
cykliczne zajêcia maj¹ce na celu kszta³towanie m³odych,
odpowiedzialnych, kibiców. Etyka m³odego kibica, �wia-
domo�æ zakazów i obowi¹zków wynikaj¹cych z potrzeb
bezpieczeñstwa s¹ w tej szkle wszystkim uczniom �wiet-
nie znane. Podsumowuj¹cy ca³oroczn¹ edukacjê spor-
towy memoria³ by³ �wietna okazja do rywalizacji i poka-
zania zasad bezpiecznego kibicowania i udzia³u w im-
prezach masowych. Takich kibiców ¿yczymy wszyst-
kim sportowcom.

Wszystkie placówki, które chc¹c korzystaæ z powy¿-
szych do�wiadczeñ i pragn¹ zaanga¿owaæ siê we wspó³-
pracê w programie �Bezpieczna Szko³a� z Policj¹ Za-
chodniopomorsk¹, zapraszam do kontaktu z Wydzia-
³em Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie i zapoznania siê ze szczegó³owym regulaminem
programu na stronie internetowej www.szczecin.poli-
cja.gov.pl

nadkom. Marzena Maækowiak-Pluta
ekspert Wydzia³u Prewencji KWP w Szczecinie
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W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie w Szczecinie bezpieczeñstwo
uczniów jest równie istotne, jak wysokie wyniki w
nauczaniu. Poni¿szy artyku³ poka¿e, jak realizowa-
ne jest bezpieczeñstwo na terenie naszej placówki.
Przedstawiamy tak¿e wybrane projekty edukacyj-
ne, realizowane wspólnie z policj¹, stra¿¹, innymi
instytucjami wspieraj¹cymi szko³ê lub organizacja-
mi pozarz¹dowymi. Wspominamy o autorskich pro-
gramach nauczycieli zwi¹zanych z tematem, realizo-
wanych na terenie szko³y. Nie unikamy odpowiedzi
na pytanie, co sprawia nam najwiêcej problemów,
co nale¿a³oby zmieniæ.

W I LO od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje
Komisja Wychowawcza, której celem jest stworze-
nie uczniom takich warunków, aby podczas trzylet-
niej nauki w szkole mogli osi¹gn¹æ pe³niê swego
rozwoju osobistego. Dyrekcji oraz wychowawcom i
nauczycielom I LO szczególnie zale¿y na kszta³ce-
niu wytrwa³o�ci w osi¹ganiu celów zwi¹zanych z
w³asnym rozwojem, ale tak¿e na u�wiadamianiu za-
gro¿eñ, jakie niesie rozwój technologii medialnych.
W tym celu szko³a nieustannie zabiega o w³¹czanie
rodziców w proces edukacji i wychowania poprzez
aktywn¹ wspó³pracê ze szko³¹. Nie bez znaczenia w
codziennym funkcjonowaniu szko³y okazuje siê tak¿e
konieczno�æ kszta³cenia zasad kultury w okre�lo-
nych miejscach i sytuacjach.

Ka¿dy wychowawca klasy pierwszej jest zobo-
wi¹zany do opracowania �Planu Pracy Wychowaw-
czej�, skorelowanego z �Programem Wychowaw-
czym i Profilaktycznym Szko³y�. Tego typu progra-
my zawieraj¹ zró¿nicowane tre�ci, np.: kszta³towa-
nie  postaw spo³ecznych i patriotycznych, budo-
wanie �wiadomo�ci przynale¿no�ci do grupy rówie-
�niczej, efektywne sposoby uczenia siê, wypraco-
wanie umiejêtno�ci pokonywania stresu.

Realizacja tak sformu³owanych celów odbywa siê
podczas godzin wychowawczych, spotkañ z peda-
gogiem lub psychologiem. Wybrane dzia³y progra-
mu w³¹czane s¹ do �cie¿ek przedmiotowych. Wa¿-
nym nurtem jest oddzia³ywanie na rodziców (tzw.
pedagogizacja), prowadzona przez nauczycieli lub
specjalistów. Ponadto, uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli bior¹ udzia³ w konkursach i projektach
promuj¹cych zdrowie (np. Ogólnopolski Konkurs
Transplantologiczny �Przeszczep sobie zdrowie�,
objêty patronatem m.in. przez Ministra Zdrowia,
Bartosza Ar³ukowicza).

I LO posiada równie¿ autorski �Program Wspó³-
pracy z Rodzicami i I LO w Szczecinie�, opracowany
przez wicedyrektor ds. wychowawczych, p. A. Mar-
sulê, we wspó³pracy z wicedyrektorem ds. dydak-
tycznych, p. W. Dydo oraz nauczycielkami jêzyka
polskiego (pp.  A. Kondrack¹-Zieliñsk¹ i A. Piekar¹).
Program ten nakierowany jest na aktywn¹ wspó³-
pracê z rodzicami, a przede wszystkim na budowa-
nie sprzyjaj¹cej atmosfery w relacjach nauczyciel �
uczeñ � rodzic.

Dla rodziców uczniów I LO organizowane s¹ spo-
tkania z psychologiem na temat problemów zwi¹za-
nych z okresem dojrzewania czy zagro¿eñ zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem ich dzieci we wspó³cze-
snym �wiecie (np. internet, u¿ywki). W celu uspraw-
nienia przep³ywu informacji dotycz¹cych sytuacji
opiekuñczo-wychowawczej uczniów wicedyrektor

Dru¿yna I LO w XXI Rejonowych Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy z nauczycielem opiekunem � p. Konradem
Makuchem.

Dobre praktyki
I LO w Szczecinie
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ds. wychowawczych powo³a³a koordynatorów (na
ka¿dym poziomie klas jest to jedna osoba). Syste-
matycznie realizowana sprawozdawczo�æ pomaga
w  uchwyceniu momentu, w którym u danego ucznia
rozpoczynaj¹ siê problemy z nauk¹, frekwencj¹,
funckjonowaniem w grupie.

Jakie dzia³ania podjêto w I LO, aby zapewniæ
uczniom bezpieczeñstwo? Po pierwsze: monitoring.
Ponadto: zakaz opuszczania szko³y podczas trwa-
nia zajêæ oraz przerw lekcyjnych (pilnuj¹ tego dy¿u-
ruj¹cy nauczyciele oraz pozostali pracownicy szko-
³y). Co wiêcej, uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ wyboru
udzia³u w lekcjach religii lub etyki oraz lekcjach
wychowania do ¿ycia w rodzinie (równie¿ wybór
uczniów/rodziców). Ponadto, uczniowie naszej szko-
³y nie maj¹ w swoim planie tygodniowych zajêæ tzw.
�okienek� � lekcje zaczynaj¹ siê na ogó³ o 8.00 (spo-
radycznie 7.10), a koñcz¹ o 16.05.

Nie bez znaczenia jest równie¿ wspó³praca I
LO z instytucjami wspieraj¹cymi szko³ê, jak Sa-
nepid, Policja, Stra¿ Miejska, Stra¿ Po¿arna, Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Samo-
dzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny im. Marii Sk³odowskiej-Curie przy ul. Arkoñ-
skiej. Wspó³praca z wymienionymi instytucjami
jest nie do przecenienia. O profilaktyce raka szyj-
ki macicy i piersi uczniowie dowiedzieli siê pod-
czas konferencji naukowych prowadzonych
przez prof. dra hab., kierownika Zak³adu Pato-
morfologii, by³ego rektora  PAM -  p. Wenancju-
sza Domaga³ê. Temat profilaktyki uzale¿nieñ re-
alizuje siê w szkole dziêki spotkaniom z  przed-
stawicielami Wydzia³u Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Szczecinie. Odby³y siê zajêcia
warsztatowe w ramach wychowania komunika-
cyjnego na temat wp³ywu alkoholu na prowa-
dzenie pojazdów. Staramy siê równie¿ zapano-
waæ nad stresem naszych podopiecznych, a
s³u¿¹ temu  spotkania w klasach z przedstawi-
cielami Polskiego Towarzystwa O�wiaty Zdro-
wotnej. O profilaktyce HIV/AIDS m³odzie¿ do-

Laureaci i finali�ci konkursu �Przeszczep sobie zdrowie�
wraz z Dyrektor I LO � p. Ew¹ Budziach, wizytatorem ZKO
ds. ewaluacji, p. Jaros³awem Ryhanyczem oraz ordynatorem
oddzia³u chorób wewnêtrznych i diabetologii SPWSZ przy ul
Arkoñskiej, dr n. med. Mariuszem Pietrzakiem.

wiedzia³a siê podczas konferencji �M³odzi wo-
bec HIV�, zorganizowanej w naszej szkole, we
wspó³pracy ze szpitalem SPWSZ przy ul Arkoñ-
skiej.

W I LO, podobnie jak w innych szko³ach, pro-
blem stanowi frekwencja. Dlatego ka¿dy wychowaw-
ca klasy jest zobligowany do systematycznego sk³a-
dania comiesiêcznych sprawozdañ na temat sytu-
acji opiekuñczo-wychowawczej podopiecznych, co
pozwala wcze�nie zdiagnozowaæ trudno�ci.

Nasza m³odzie¿ bierze udzia³ w konkursach tema-
tycznie zwi¹zanych z opisan¹ w tym artykule tema-
tyk¹. Po raz kolejny uczniowie przyst¹pi¹ do woje-
wódzkiego konkursu  �Profilaktyka Oczami M³odzie-
¿y�, po�wiêconego propagowaniu idei bezpieczeñ-
stwa, postrzeganego przez pryzmat doswiadczeñ/
opinii m³odego cz³owieka. Projekt organizowany jest
przez Policjê Zachodniopomorsk¹, wspólnie z Fun-
dacj¹ �Razem Bezpieczniej�. Przy wspó³pracy z Ko-

misariatem Policji Szczecin � �ródmie�cie przepro-
wadzili�my ankietê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa
uczniów w szkole i wokó³ niej. Ewaluacja ankiety
wykaza³a, ¿e uczniowie w szkole czuj¹ siê bezpiecz-
nie. Natomiast istnieje zagro¿enie bezpieczeñstwa
wokó³ szko³y.

M³odzie¿ I LO bierze udzia³ w tak ró¿nych inicja-
tywach, ¿e nie sposób wybraæ te najwa¿niejsze.

Bezpieczeñstwo naszych uczniów nie jest dane
raz na zawsze, st¹d opisane w artykule inicjatywy i
nieustanna troska, by zapewniæ ka¿demu uczniowi
poczucie bezpieczeñstwa, nawet je�li on sam zak³a-
da, ¿e poniek¹d ograniczamy jego swobodê.

Anna Marsula
� wicedyrektor I LO w Szczecinie, pedagog,

filolog jêzyka rosyjskiego
Anna Kondracka-Zieliñska

� dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego w
I LO w Szczecinie, dr n. humanistycznych
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Wiele miejsca w mediach, szczególnie w ostatnich
latach, po�wiêca siê tematyce bezpieczeñstwa dzie-
ci i m³odzie¿y. Niemal ka¿dego tygodnia otrzymuje-
my informacje o aktach przemocy, której sprawcami
s¹ m³odzi ludzie. Do przemocy dochodzi w ró¿nym
�rodowisku: na podwórku, w domu, w szkole. Z wie-
lu wzglêdów przemoc do�wiadczana w szkole ma
bardziej publiczny charakter ni¿ ta domowa. Niew¹t-
pliwie wszystkie te zdarzenia powinny byæ motorem
napêdowym dla nauczycieli i pedagogów, aby pla-
nowaæ skuteczne sposoby przeciwdzia³ania wszel-
kiej przemocy i dbaæ o jak najlepsze poczucie bez-
pieczeñstwa w�ród m³odzie¿y.

W naszej szkole równie¿ zrodzi³ siê pomys³ zor-
ganizowania dla uczniów �edukacji inaczej�, której
celem bêdzie zapewnienie m³odym ludziom szero-
ko rozumianego bezpieczeñstwa. W 2009 r. pe³ni¹c
funkcjê pedagog szkolnego przeprowadzi³am w�ród
uczniów anonimow¹ ankietê, w której oceniali su-
biektywne poczucie bezpieczeñstwa w szkole. Ana-
lizuj¹c wyniki tej ankiety, postanowi³am do rozmo-
wy o szeroko rozumianym bezpieczeñstwie zapro-
siæ nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców ale
równie¿ ekspertów od profilaktyki i przeciwdzia³a-
nia przemocy. Chcia³am, aby tradycj¹ naszej szko³y
a zarazem cyklicznym dzia³aniem sta³y siê spotka-
nia, rozmowy, warsztaty z zaproszonymi go�æmi,
które trwaæ bêd¹ nie jeden dzieñ ale ca³y tydzieñ. I
tak powsta³ pomys³ zorganizowania �Tygodnia
Bezpieczeñstwa�.

Od sze�ciu lat organizujê w Gimnazjum Nr 5 im.
Komisji Edukacji Narodowej �Tydzieñ Bezpieczeñ-
stwa�. Akcj¹ objêci s¹ wszyscy uczniowie szko³y .

Na ka¿dy dzieñ zaplanowane s¹ inne zagadnienia z
zakresu bezpieczeñstwa. Zajêcia prowadzone s¹
przez ekspertów zajmuj¹cych siê dan¹ tematyk¹ . W
ka¿dym spotkaniu uczestnicz¹ redaktorzy gazetki
szkolnej, którzy po zakoñczonej akcji pisz¹ artyku-
³y. Szkolne ko³o teatralne przygotowuje przedsta-
wienie zwi¹zane z tematyk¹ bezpieczeñstwa i wy-
stawia je na podsumowaniu ca³ej akcji, a przedsta-
wiciele Samorz¹du Uczniowskiego promuj¹ akcjê po-
przez przygotowanie i rozwieszanie plakatów na te-
mat przeciwdzia³ania przemocy.

Tematyka spotkañ jest bardzo ró¿na, nie ograni-
cza siê tylko do �rodowiska szkolnego i przeciw-
dzia³ania przemocy. Poruszamy tematy, których m³o-
dzie¿ wstydzi siê lub nie potrafi rozmawiaæ z doro-
s³ymi. Do tej pory uda³o nam siê zrealizowaæ nastê-
puj¹ce zagadnienia:

� �Trze�wa m³odo�æ � jasna przysz³o�æ� � profi-
laktyka antyalkoholowa . Zajêcia prowadzone by³y
przy wspó³pracy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Policji.

� �Cyberprzemoc � Cybermobbing� � przemoc z
u¿yciem nowoczesnej technologii, w tym telefonu
komórkowego i komputera. Zajêcia prowadzone przy
wspó³pracy Stra¿y Miejskiej.

� �B¹d� sob¹ bez chemicznych wsporników� �
warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez
terapeutów uzale¿nieñ i animatorów profilaktyki
�Monar�.

� �Pierwsza pomoc przedmedyczna� � warsztaty
przeprowadzili pracownicy Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Gimnazjali�ci mieli
okazjê poznaæ profesjonalny sprzêt ratunkowy.

� �Dziêkujê, nie palê� � profilaktyka antynikoty-
nowa prowadzona przez Stra¿ Miejsk¹.

� �Odpowiedzialno�æ prawna nieletnich� � za-
jêcia u�wiadamiaj¹ce m³odzie¿y odpowiedzial-
no�æ prawn¹ zwi¹zan¹ z wiekiem , prawa i obo-
wi¹zki w �wietle obowi¹zuj¹cego prawa, prowa-
dzone przez inspektora ds.nieletnich z IV Komi-
sariatu Policji.

�Tydzieñ
Bezpieczeñstwa�

w Gimnazjum Nr 5



11

Internet, uwa¿any jest za jedno z najwiêkszych
osi¹gniêæ wspó³czesnego cz³owieka, jest naszym
�oknem na �wiat�. Mamy �wiadomo�æ, ¿e daje nam
mo¿liwo�æ rozwoju, pog³êbiania wiedzy, wymiany
my�li. Dla niektórych mo¿e byæ jednak narzêdziem
do ³amania prawa, pope³niania przestêpstw, nios¹-
cym ró¿nego rodzaju zagro¿enia. Szczególnie moc-
no nara¿one na nie s¹ dzieci i m³odzie¿.

Obserwuj¹c zachowania dzieci i problemy, które
pojawiaj¹ siê w ostatnich latach podczas korzysta-
nia z Internetu, zaanga¿owali�my siê w dzia³ania na
rzecz podniesienia bezpieczeñstwa dziecka w sieci.
W ramach dodatkowego zadania w konkursie zajê-
li�my siê zjawiskiem Cyberprzemocy. Naszym ce-
lem by³o podniesienie �wiadomo�ci dzieci, uwra¿li-
wienie uczniów na specyfikê zjawiska cyberprze-
mocy, omówienie zasad bezpiecznego korzystania z
Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemo-
cy. Co robiæ, ¿eby nie zostaæ jej ofiar¹?

Jak korzystaæ z Internetu, ¿eby nie krzywdziæ innych?
W klasach IV-VI panie ze Stra¿y Miejskiej za po-

moc¹ prezentowanego filmu edukacyjnego, omówi-
³y problemy wynikaj¹ce z nadu¿ywania gier kompu-
terowych, Internetu oraz telefonów komórkowych.

Wychowawcy oraz pedagog szkolny na godzi-
nach wychowawczych utrwalili z uczniami zasady
bezpiecznego korzystania z Internetu, komunikato-
rów, bezpiecznego korzystania z urz¹dzeñ elektro-
nicznych typu telefon komórkowy. Wiedzê uczniów
poszerzy³a nauczycielka informatyki, która przepro-
wadzi³a podczas zajêæ lekcyjnych z informatyki
w�ród wszystkich uczniów szko³y zajêcia dotycz¹-
ce bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przygotowano gazetki informacyjne, zarówno dla
dzieci, jak i ich rodziców, umieszczono informacje
na stronie internetowej szko³y.

Wychowawcy na zebraniach z rodzicami wrêczy-
li broszury edukacyjne.

Cyberprzemoc:
* nêkanie, straszenie, szanta¿owanie w sieci,
* rejestrowanie niechcianych filmów i zdjêæ,
* publikowanie w Internecie lub przy u¿yciu te-

lefonu komórkowego o�mieszaj¹cych zdjêæ, filmów
i informacji,

* podszywanie siê w sieci pod inna osobê.
Cyberprzemoc dotyczy zazwyczaj dzieci i m³o-

dzie¿y staj¹c siê now¹ odmian¹ problemu przemo-
cy rówie�niczej.

Cyberprzemoc mo¿e przytrafiæ siê KA¯DEMU,
równie¿ Twojemu dziecku.

� �Handel lud�mi jako wspó³czesna forma niewol-
nictwa� � spotkanie mia³o charakter edukacyjno-
informacyjny i prowadzone by³o przez Stra¿ Miejsk¹
i Policjê.

� �Zagro¿enia zwi¹zane z ruchem drogowym� �
prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego
O�rodka Ruchu Drogowego . Zajêcia na symulato-
rze jazdy jedno�ladem przeprowadzili policjanci z
Wydzia³u Ruchu Drogowego.

� �Przeciwdzia³amy przemocy� � warsztaty pro-
wadzone przez pedagoga szkolnego.

� �Mapa niebezpiecznych miejsc w szkole� �
tworzymy mapê, na której zaznaczamy najbardziej
niebezpieczne miejsca w szkole (wypadki, wy-
muszenia, pobicia, wyzwiska itp.) � pedagog
szkolny.

� �Zrób co� dla siebie i pomó¿ innym� � wolonta-
riat . Spotkanie m³odzie¿y z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Polites.

� �Jak poradziæ sobie ze stresem� � spotkanie z
psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej.

� �Profilaktyka raka piersi� � warsztaty dla dziew-
cz¹t , na których uczy³y siê jak prawid³owo wyko-
nywaæ samobadanie piersi z wykorzystaniem fan-
tomu. Prowadzi³a je przedstawicielka firmy Joh-
son&Johnson.

�Tydzieñ Bezpieczeñstwa� w naszym gimnazjum
jest ju¿ tradycj¹ i zawsze cieszy siê wielkim zainte-
resowaniem. W organizacjê akcji zaanga¿owana
jest ca³a spo³eczno�æ szkolna. Co roku odwiedzaj¹
nas równie¿ lokalne media, które promuj¹ nasz¹
akcjê na ³amach swoich gazet. Ca³e przedsiêwziê-
cie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeñ-
stwa oraz �wiadomo�ci uczniów o istniej¹cych za-
gro¿eniach. Pragniemy równie¿ wykszta³ciæ w m³o-
dzie¿y odruch zwracania siê o pomoc do odpo-
wiednich instytucji w przypadku wyst¹pienia ja-
kiegokolwiek zagro¿enia.

Kamila Kuniszewska
� pedagog GM Nr 5

CYBERPRZEMOC �
zajêcia z zakresu

bezpieczeñstwa dziecka
OSM I st. w Szczecinie
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Dziecko, które staje siê ofiar¹ cyberprzemocy,

czêsto czuje siê osamotnione i bezradne wobec
dzia³añ swoich rówie�ników. Czêsto boi siê i wsty-
dzi tego, co mu siê przytrafi³o. Nie potrafi sobie
poradziæ z now¹, trudn¹ sytuacj¹ i silnymi emocja-
mi, które temu towarzysz¹.

Dziecku, które do�wiadczy³o cyberprzemocy, bar-
dzo potrzebna jest pomoc ze strony doros³ych.

Co mo¿esz zrobiæ?
1. Porozmawiaj z dzieckiem i dowiedz siê, co siê

dzieje. Postaraj siê zdobyæ jak najwiêcej informacji
na temat jego problemu. Postaraj siê dowiedzieæ,
kim jest sprawca � Twoje dziecko mo¿e tego nie
wiedzieæ. Wspólnie zastanówcie siê, co mo¿na zro-
biæ w tej sytuacji. Poszukaj psychologicznej pomo-
cy dla dziecka.

2. Skontaktuj siê z profesjonalistami - mo¿esz po-
trzebowaæ wsparcia psychologa i pomocy prawni-
ka. Pomocy mo¿esz szukaæ u konsultantów Helpli-
ne.org.pl (tel. 0 800 100 100).

3. Zabezpiecz dowody cyberprzemocy. Zachowaj
wszystkie wiadomo�ci, tre�ci (filmy, zdjêcia, sms-y,
komentarze) i informacje dotycz¹ce sprawy.

4. Skontaktuj siê ze szko³¹. Wspólnie z pedago-
giem, dyrektorem szko³y spróbujcie ustaliæ mo¿li-
wo�ci dzia³ania.

Co mo¿esz zrobiæ,
by przeciwdzia³aæ cyberprzemocy?

Rozmawiaj z dzieckiem na temat cyberprzemocy.
Poinformuj je o tym, jak unikaæ takich sytuacji oraz
jak ewentualnie na nie reagowaæ. Przeka¿ dziecku,
by nigdy nie krzywdzi³o swoich rówie�ników w sie-
ci oraz ¿eby nie pozostawa³o obojêtne wobec krzyw-
dy innych i zawsze zg³asza³o doros³ym zaobserwo-
wane przypadki cyberprzemocy.

Jak mo¿esz zarejestrowaæ
dowody cyberprzemocy?

* Telefon komórkowy � nie kasuj wiadomo�ci,
zapisuj wszystkie, zarówno tekstowe, jak i nagrane
na pocztê g³osow¹ w pamiêci telefonu;

* Komunikatory � niektóre serwisy pozwalaj¹ na
zapisywanie rozmów; mo¿esz równie¿ np. skopio-
waæ rozmowê, wkleiæ do dokumentu Word (lub in-
nego edytora tekstu), zapisaæ i wydrukowaæ;

* Strony serwisów spo³eczno�ciowych, www -
aby zachowaæ kopiê materia³u, który widzisz na ekra-
nie, wci�nij jednocze�nie klawisze Control i Print
Screen, a nastêpnie wykonaj operacjê �Wklej� w
dokumencie Word;

* Czat � podobnie jak w przypadku stron www,
je�li chcesz zachowaæ kopiê materia³u, który widzisz
na ekranie, wci�nij klawisze Control i Print Screen, a
nastêpnie wykonaj operacjê �Wklej� w dokumen-
cie Word, mo¿esz te¿ po prostu wydrukowaæ intere-
suj¹c¹ ciê stronê;

* E-mail � wydrukuj wiadomo�æ, prze�lij j¹ do wy-
chowawcy lub pedagoga, który zajmuje siê ustale-
niem okoliczno�ci zaj�cia, zachowanie ca³o�ci wia-
domo�ci, a nie tylko samego tekstu.

Co mo¿e pomóc w identyfikacji sprawcy?
1. �wiadkowie � inni uczniowie odwiedzaj¹cy �ob-

ra�liwe� strony mog¹ posiadaæ informacje na temat
ich autora, mog¹ te¿ zidentyfikowaæ numer telefonu
komórkowego sprawcy, je�li nie jest on zastrze¿ony.

2. Kontakt z dostawc¹ us³ugi internetowej � mo¿e
on nie tylko zablokowaæ konto agresora lub usun¹æ
szkodliwe tre�ci, ale tak¿e podaæ dane sprawcy cy-
berprzemocy. Dane takie nie mog¹ byæ jednak udo-
stêpniane osobom prywatnym. Aby je pozyskaæ,
konieczny jest kontakt z policj¹.

3. Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przy-
padku, gdy numer telefonu sprawcy jest zastrze¿ony
� mo¿e on podj¹æ kroki w kierunku ustalenia spraw-
cy, je�li otrzyma dane o dacie i godzinie rozmowy.

Serwisy internetowe przedstawiaj¹ce problem
cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿yw Internecie:

* Helpline.org.pl dzia³a w dni powszednie w godzi-
nach od 11 do 16. Kontakt z konsultantami jest mo¿liwy:

* pod bezp³atnym numerem telefonu 0 800 100 100,
* za po�rednictwem livechatu z poziomu strony

www.helpline.org.pl,
� za pomoc¹ e-maila helpline@helpline.org.pl.
� www.dzieckowsieci.pl
� www.saferinternet.pl
� www.sieciaki.pl
� www.cyberprzemoc.pl
� www.dyzurnet.pl
Ponadto zaproszono rodziców i nauczycieli na do-

datkowe spotkanie z przedstawicielem Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podczas go-
dzinnego spotkania z doros³ymi policjantka mówi³a
czym jest zjawisko CYBERPRZEMCY. Przedstawi³a
jej formy, wyniki badañ w tym zakresie oraz wspo-
mnia³a o odpowiedzialno�ci karnej osób ³ami¹cych
prawo. Szeroko zosta³ omówiony problem uzale¿-
nienia od Internetu oraz sposoby przeciwdzia³ania i
unikania zagro¿eñ tego typu.

Na zajêciach informatyki dzieci z klas I-III wyko-
na³y æwiczenia zwi¹zane z u¿ytkowaniem Internetu,
stron internetowych. Dziêki poprawnemu wykona-
niu æwiczeñ, mog³y uzyskaæ dostêp do tzw. regula-
minu Bezpieczne u¿ywanie Internetu.

W wielu klasach na zajêciach zintegrowanych
przeprowadzono rozmowy o szkodliwo�ci zbyt d³u-
giego i czêstego korzystania z komputerów. Przed-
stawiono te¿ scenki, które obrazowa³y niebezpie-
czeñstwo poznawania kogo� przez komunikatory
typu gg, skype czy strony facebook, nasza � klasa.

Katarzyna Wierciñska
� podagog szkolny OSM I st. w Szczecinie
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�Nauczymy nasze dzieci bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym� to temat spotkania, które popro-
wadzili specjali�ci z Wojewódzkiego O�rodka Ru-
chu Drogowego w Szczecinie. Dzia³ania profilak-
tyczne mia³y na celu poprawê bezpieczeñstwa dzie-
ci i m³odzie¿y w ruchu drogowym. Ka¿dy pierw-
szoklasista, który bra³ w nich udzia³, mia³ mo¿li-
wo�æ zapoznania siê z zasadami �bezpiecznego
pieszego�. Na zajêciach zwracano szczególn¹ uwa-
gê na nieprawid³owo�ci dotycz¹ce zachowañ pie-
szych podczas przekraczania jezdni. Przypomnia-
no o bezpieczeñstwie najm³odszych poprzez szcze-
gó³owe omawianie przewo¿enia w samochodzie
dzieci do 12 roku ¿ycia i nie przekraczaj¹cych 150
cm wzrostu, w specjalnych fotelikach lub podstaw-
kach ochronnych. Zwrócono równie¿ uwagê na
poprawê bezpieczeñstwa poprzez zwiêkszenie wi-
doczno�ci na drodze, zw³aszcza w okresie jesien-
no-zimowym. Przypomniano, ¿e u¿ywanie elemen-
tów odblaskowych lub noszenie jasnej odzie¿y
przyczynia siê do poprawy naszego bezpieczeñ-
stwa. Poprzez tego typu akcje kszta³tujemy w³a-
�ciwe zachowania dziecka na drodze.

W trosce o bezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego, uczniowie klas pierwszych otrzymali
od policjantów z Komendy Miejskiej Policji �ród-
mie�cie �Elementarz zasad bezpieczeñstwa�.
Ostrzegano najm³odszych przed zagro¿eniami, z ja-
kimi mog¹ spotkaæ siê podczas powrotu ze szko³y
do domu - g³ównie w ruchu drogowym, ale równie¿
na placu zabaw podczas wypoczynku, wskazuj¹c
na konieczno�æ s³uchania siê opiekunów. Uczy³y
siê, ¿e nie nale¿y nawi¹zywaæ kontaktu z nieznajo-
mym, jak powinny zachowaæ siê przed wej�ciem na
tzw. �zebrê�. Gryfu� � bohater elementarza jest prze-
wodnikiem dziecka, którego zadaniem jest wype³-
nienie krzy¿ówek, rebusów, utrwalenie zdobytej
wiedzy za pomoc¹ ksi¹¿eczki.

Do dzia³añ profilaktycznych w³¹czy³a siê aktyw-
nie tak¿e nasza pielêgniarka szkolna.

Najm³odsi uczniowie zerówek obejrzeli film pt. �W
co siê bawiæ?�, zrealizowany przez Fundacjê Pogo-
towie Teatralne. Dzieci zosta³y zapoznane z profi-
laktyk¹ oparzeñ, otrzyma³y kolorowanki z krótkimi
informacjami na temat udzielania pierwszej pomocy
w takich przypadkach. Zerówki go�ci³y równie¿ pa-
nie ze Stra¿y Miejskiej, które poprowadzi³y spotka-
nie pt: �Mój przyjaciel Reks � bezpieczeñstwo dziec-
ka w kontakcie z psem�.

Wspólnie z pedagogiem szkolnym, przeprowa-
dzi³y w grupach zerowych, klasach pierwszych,
drugich i trzecich zajêcia dotycz¹ce bezpieczeñ-
stwa w szkole, w domu, na ulicy, w galeriach
handlowych i festynach. Uczniowie poznali lub
przypomnieli sobie, jak nale¿y zachowywaæ siê w
ro¿nych trudnych sytuacjach tj. sam w domu, gdy
obcy puka do drzwi, bezpieczne zachowanie pod-
czas przerw w szkole, jak nale¿y zareagowaæ, gdy
kto� nas zaczepia na ulicy, co ma zrobiæ dziecko,
gdy zgubi siê w galerii handlowej lub na festynie.
Uczniowie dowiedzieli siê w jaki sposób nale¿y
udzieliæ osobom poszkodowanym pierwszej po-
mocy. W wielu klasach przeprowadzono praktycz-
ne æwiczenia z udzielania pierwszej pomocy �ABC
pierwszej pomocy�.

Ponadto w ka¿dej klasie uczniowie otrzymali ko-
lorowanki, karty pracy na których podane by³y ogól-
ne zasady bezpieczeñstwa w domu, w szkole na
podwórku i na ulicy. Plakaty z zasadami zabawy
powieszono w ka¿dej sali lekcyjnej. Maluchy mo-
g³y korzystaæ z atrap telefonów komórkowych, by
æwiczyæ korzystanie z numerów alarmowych. Przy-
gotowano gazetki �cienne dla dzieci oraz ulotkê dla
rodziców.

Wychowawcy na swoich lekcjach wykorzysty-
wali równie¿ teksty z literatury dla dzieci. Przyk³a-
dem tu mo¿e byæ czytanie i analizowanie ksi¹¿ki
Grzegorza Kasdepke �Ostro¿nie! Wszystko co po-
winno wiedzieæ dziecko, ¿eby mog³o bezpiecznie
bawiæ siê w domu�. Podczas wyj�æ klas poza teren

Bezpieczne
zachowanie

w szkole,
domu,

na ulicy:
zagro¿enia, udzielanie

pomocy
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szko³y wychowawcy na bie¿¹co przypominali zasa-
dy przechodzenia przez jezdniê, poruszania siê po
chodnikach, w³a�ciwego zachowania siê w �rodkach
komunikacji miejskiej.

W ramach przeciwdzia³ania wypadkom w okresie
�wi¹teczno-noworocznym pedagog zorganizowa³a
spotkanie uczniów klas czwartych, pi¹tych i szó-
stych z funkcjonariuszkami Stra¿y Miejskiej.
Temat � �Galanteria pirotechniczna�. Panie omó-
wi³y zwi¹zane z tym fakty i mity, rodzaje �rodków
dostêpnych na rynku polskim, zagro¿enia, zapobie-
ganie wypadkom oraz skutki prawne ich stosowa-
nia. W klasach m³odszych ten temat z dzieæmi oma-
wiali wychowawcy.

W klasach IV-VI wychowawcy w celu u�wiada-
miania i przypominania uczniom, które z ich za-
chowañ s¹ niew³a�ciwe i stwarzaj¹ zagro¿enie,
przeprowadzili zajêcia nt. �Bezpiecznego zacho-
wania w szkole, w domu, na ulicy�. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w zajêciach. Potrafili wska-
zywaæ i rozpoznawaæ zachowania niepo¿¹dane,
wyci¹gaæ wnioski z dyskusji, szukaæ rozwi¹zañ w
sytuacjach trudnych i zagra¿aj¹cych zdrowiu i
¿yciu. Dzieci znaj¹ numery telefonów alarmowych,
a o innych mo¿-
liwo�ciach po-
mocy doinfor-
mowali ich wy-
chowawcy.

W ostatnich
dniach lutego
oprócz naszych
�maluchów�,
tak¿e uczniowie
klas starszych mogli przypomnieæ sobie i przeæwi-
czyæ zasady pierwszej pomocy. Wszyscy z cieka-
wo�ci¹ wys³uchali informacji o których mówi³y stra¿-
niczki szkolne Stra¿y Miasta. Nastêpnie z u�mie-
chem na twarzy chêtnie æwiczyli swoje umiejêtno-
�ci. Zachowanie siê w miejscu wypadku, czy we-
zwanie pomocy nie powinno ju¿ stanowiæ proble-
mu dla ¿adnego dziecka.

Pamiêtaj¹c o bezpieczeñstwie dzieci w czasie fe-
rii zimowych wychowawcy klas przeprowadzili po-
gadanki na ten temat. Uczniowie mogli poszerzyæ
swoje wiadomo�ci i je utrwaliæ czytaj¹c informacje
na gazetkach �ciennych. Do zadania chêtnie w³¹-
czy³y siê panie ze �wietlicy szkolnej oraz samorz¹d
uczniowski.

Na zakoñczenie realizacji zadania og³osili�my kon-
kurs plastyczny dla uczniów pod has³em �B¹d� bez-
pieczny�.

Dzieci chêtnie przynosi³y swoje rysunki, doty-
cz¹ce tematyki bezpieczeñstwa. Komisja wy³oni³a

zwyciêzców konkursu. Zastosowano nastêpuj¹ce
kryteria oceny prac plastycznych : oceniano cha-
rakter pracy, pomys³owo�æ kompozycji, jasne prze-
s³anie tematyczne, oryginalno�æ i estetykê wyko-
nania prac. Wyró¿niono wiele prac, dzieci otrzy-
ma³y upominki i dyplomy.

Do inicjatywy w³¹czono równie¿ pracowników ob-
s³ugi szko³y.

Procedury bezpieczeñstwa przyjête w Ogólno-
kszta³c¹cej Szkole Muzycznej I stopnia w Szcze-
cinie dotycz¹ przebywania osób postronnych na
terenie szko³y. Ka¿da osoba wchodz¹ca do bu-
dynku, a niebêd¹ca jej pracownikiem ma obowi¹-
zek wpisania siê do zeszytu oraz poinformowania
w jakim celu wchodzi. Na czas pobytu w placów-
ce otrzymuje stosowny identyfikator. W celu za-
pewnienia bezpiecznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki budynek (oba partery) oraz teren
szkolny jest pod nadzorem kamer CCTV. Ponad-
to, pracownicy obs³ugi sprz¹taj¹c korytarze i to-
alety w trakcie lekcji w miarê mo¿liwo�ci bezpo-
�rednio kontroluj¹ teren i tzw. zakamarki szko³y.
Plac zabaw z którego korzystaj¹ nasi najm³odsi
uczniowie jest ogrodzony i dozorowany. Mia³o
to du¿y wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa dzie-
ci i pracowników szko³y.

Celem realizacji powy¿szych zagadnieñ by³o
u�wiadomienie uczniom, które z ich zachowañ i
zachowañ innych osób, s¹ niew³a�ciwe i stwa-
rzaj¹ zagro¿enie. Pogadanki, prezentacje multi-
medialne oraz dzia³ania praktyczne mia³y ukazaæ
i u�wiadomiæ uczniom, jak nale¿y unikaæ tych
zagro¿eñ oraz jak im przeciwdzia³aæ. Podczas
omawiania tych problemów wspólnie te¿ szuka-
li�my sposobów poprawy bezpieczeñstwa nie
tylko w szkole, ale i w domu, na podwórku, pla-
cu zabaw, w sklepach czy podczas imprez plene-
rowych

Katarzyna Wierciñska
� podagog szkolny OSM I st. w Szczecinie
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W programie wychowawczym naszego przedszko-
la bardzo wa¿ne miejsce zajmuj¹ dzia³ania, które sku-
piaj¹ siê wokó³ szeroko pojêtego bezpieczeñstwa.

G³ówne cele koncentruj¹ siê wokó³ dwóch dzia³ów:
1. Poznawanie i przestrzeganie zasad ruchu drogo-

wego warunkuj¹cych bezpieczeñstwo w³asne i innych.
2. Wdra¿anie do rozpoznawania sytuacji zagra-

¿aj¹cych bezpieczeñstwu oraz wyrabianie umiejêt-
no�ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Szczególnie wa¿nym przedsiêwziêciem, w którym
nasze przedszkole wziê³o czynny udzia³ jest projekt
realizowany przy pomocy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie pt. �Bezpieczny Przedszkolak�.
Dziêki temu projektowi dzieci poszerzy³y swoje wia-
domo�ci z zakresu:

* bezpieczeñstwa podczas zabaw w domu, na po-
wietrzu, w przedszkolu oraz w wodzie;

* zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego i ich
przestrzegania;

* zasad bezpiecznego korzystania z k¹pielisk i
innych rozrywek zwi¹zanych z wod¹;

* bezpieczeñstwa w kontakcie z urz¹dzeniami
elektrycznymi i mechanicznymi, nieznanymi
przedmiotami czy substancjami;

* u�wiadamiania dzieciom, czym grozi zabawa
m.in. zapa³kami, opakowaniami szklanymi, ostry-
mi przedmiotami;

* zachowania siê w typowej sytuacji zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia;

* unikania zagro¿eñ.
Dzieci podczas zajêæ i zabaw uczy³y siê w jaki spo-

sób mog¹ byæ bezpieczne nie tylko na drodze, ale
równie¿ w domu i przedszkolu. Tematy zajêæ rozwi-
ja³y zainteresowania i wiedzê dzieci i pozwoli³y zdo-
byæ nastêpuj¹ce umiejêtno�ci:

1. Dziecko zna i stosuje podstawowe zasady ru-
chu drogowego.

2. Przestrzega zakazu zabaw w pobli¿u tras komu-
nikacyjnych, zbiorników wodnych itp.

3. Rozumie zakaz spo¿ywania nieznanych owo-
ców, ro�lin, grzybów, pokarmów (np. s³odyczy) nie-
znanego pochodzenia (np. znalezionych).

4. Przestrzega zasad dotycz¹cych niebezpiecz-
nych zabaw (zapa³kami i innymi niebezpiecznymi
przedmiotami, w niedozwolonych miejscach ).

5. Rozumie zakaz zbli¿ania siê do nieznanych zwierz¹t.
6. Stosuje zasadê ograniczonego zaufania wobec

osób nieznajomych i niepokoj¹cych zachowañ do-
ros³ych wobec dzieci ( z³y dotyk).

7. Nabywa umiejêtno�ci radzenia sobie w sytu-
acjach zagra¿aj¹cych w³asnemu bezpieczeñstwu.

8. Przestrzega przyjêtych norm i zasad warunku-
j¹cych bezpieczeñstwo podczas zajêæ i zabaw w sali
i na terenie przedszkolnym.

9. Zna cechy charakterystyczne munduru policyjne-
go, stra¿ackiego i wie, jakich akcesoriów u¿ywaj¹ oraz
postrzega ich jako przyjació³, osób godnych zaufania.

Projekt ten zakoñczy³ siê konkursem plastycznym,
w którym nasze przedszkole zajê³o zaszczytne II miej-
sce oraz uzyskaniem certyfikatu dla placówki.

Wieloletni¹ wspó³pracê z funkcjonariuszami policji oraz
stra¿y miejskiej rozszerzyli�my o zajêcia z pracownikami
Centrum ̄ eglarskiego, którzy przeprowadzili warsztaty
dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas zabaw nad wod¹.

Atrakcyjne zajêcia wzbogacone o zdobywanie no-
wych, �morskich� umiejêtno�ci zyska³y niezwyk³e
zainteresowanie w�ród naszych przedszkolaków.

Dziêki zaanga¿owaniu rodziców nasze dzieci mia³y
mo¿liwo�æ zapoznania siê z prac¹ ratownika medycz-
nego, który przeprowadzi³ pogadankê dotycz¹c¹ sku-
tecznego wzywania pomocy. Ka¿dy maluch przepro-
wadzi³ �rozmowê telefoniczn¹�, w której zwrócono
szczególn¹ uwagê na najwa¿niejsze informacje, które
powinny byæ przekazane podczas wzywania pomocy.

Wspó³praca z policj¹ pozwoli³a nam równie¿ na prze-
prowadzenie w ̄ agielku �kursu i egzaminu� na MINI
KARTÊ ROWEROW¥. Podczas tego przedsiêwziê-
cia dzieci pozna³y ogólne zasady ruchu drogowego
oraz zdoby³y umiejêtno�ci pozwalaj¹ce im na bez-
pieczn¹ jazdê rowerem.

Oprócz dzia³añ skierowanych bezpo�rednio na dzie-
ci w naszym przedszkolu stosowana jest profilaktyka
oraz wszelkie �rodki, które maj¹ zapewniæ najwy¿szej
klasy bezpieczeñstwo. Obiekt przedszkola w ca³o�ci
zabezpiecza ogrodzenie. System monitoringu pozwala
na bie¿¹co kontrolowaæ teren przed oraz za budyn-
kiem ( w tym drzwi g³ówne, taras, bramkê wej�ciow¹
oraz ogród). Wej�cie do przedszkola mo¿liwe jest tyl-
ko na podstawie imiennych elektronicznych czytni-
ków. Poza tym w naszym przedszkolu obowi¹zuje sta³y
dy¿ur przy drzwiach wej�ciowych, który jest pe³nio-
ny przez pracowników obs³ugi. Dziêki kameralnej, ro-
dzinnej atmosferze, która panuje w naszej placówce,
ka¿dy opiekun jest znany i rozpoznawany.

Zarówno projekt �Bezpieczny Przedszkolak�, jak i
ka¿de inne dzia³ania prowadzone w naszym przedszkolu
odbijaj¹ siê szerokim echem w�ród obecnych przed-
szkolaków, jak i absolwentów, którzy opu�cili ju¿ mury
�¯agielka�. Z pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹ mo¿emy
stwierdziæ, ¿e nasi podopieczni maj¹ bogaty zasób in-
formacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa i zwi¹zanych z
nim zachowañ i procedur. ̄ yczymy sobie, aby ka¿dy
kolejny rok by³ rokiem bezpiecznym, zarówno dla nas,
jaki i dla naszych przedszkolaków i ich bliskich.

Karolina Gruba

BEZPIECZNY
¯AGIELEK

PP Nr 27
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gramu poprzez stronê internetow¹ przedszkola
oraz tablicê informacyjn¹ w holu przedszkola.
Wziêli tak¿e czynny udzia³ w dzia³aniach przed-
szkola, maj¹cych na celu propagowanie szeroko
rozumianego bezpieczeñstwa dzieci, zarówno w
placówce jak i poza ni¹.

Cele ogólne:
* nabywanie umiejêtno�ci bezpiecznego i w³a�ci-

wego zachowywania siê w przedszkolu i poza nim,
* kszta³towanie postawy odpowiedzialno�ci za

w³asne bezpieczeñstwo,
* kszta³towanie nawyków zachowania bezpiecz-

nego przedszkolaka w sytuacjach trudnych � przy-
gotowanie go w tym zakresie do podjêcia roli
ucznia.

Cele szczegó³owe:
* wdra¿anie do przestrzegania zasad bezpieczeñ-

stwa w przedszkolu,
* rozbudzanie zainteresowañ bezpieczeñstwem i

kultur¹ ruchu drogowego,
* doskonalenie orientacji przestrzennej, kszta³-

cenie spostrzegania wzrokowo � s³uchowego i wy-
obra�ni przestrzenno � czasowej, sprawno�ci psy-
chomotorycznej, uwagi, przewidywania nastêpstw
okre�lonych skutków swoich dzia³añ,

* kszta³towanie umiejêtno�ci rozpoznawania sprzê-
tu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz
umiejêtno�ci w³a�ciwego pos³ugiwania siê nimi,

* kszta³towanie pojêcia �obcy�, u�wiadomienie
dzieciom zagro¿enia ze strony nieznajomych,

* przekazanie podstawowych informacji na temat
obchodzenia siê z lekarstwami,

* wdra¿anie do zdrowego trybu ¿ycia,
* poznanie podstawowych zasad postêpowania

podczas zaistnia³ego niebezpieczeñstwa (po¿aru,
wypadku drogowego itp.).

W Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie do
zagadnienia bezpieczeñstwa przywi¹zujemy szcze-
góln¹ uwagê. Wszystkie stosowane �rodki i roz-
wi¹zania maj¹ podwy¿szyæ jego poziom, a tak¿e za-
pobiegaæ ewentualnym wypadkom.

1. Drzwi wej�ciowe do przedszkola s¹ zabezpie-
czone kodem umieszczonym poza zasiêgiem rêki
dzieci. Dziêki temu na teren przedszkola nie mog¹
wej�æ osoby nieuprawnione.

2. Aby wyj�æ z przedszkola nale¿y zwolniæ bloka-
dê zamka przyciskiem umieszczonym poza zasiêgiem
rêki dziecka.

3. Wyj�cie z przedszkola na plac zabaw jest zabez-
pieczone drzwiami zamykanymi na klucz. Klucz znaj-
duje siê w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

4. Plac zabaw jest w ca³o�ci ogrodzony, bramka
wyj�ciowa posiada zabezpieczenie w postaci blo-
kady i ³añcucha. Zapobiega to samowolnemu opusz-
czeniu terenu przez dzieci.

5. W roku szkolnym 2013/2014 Przedszkole Pu-
bliczne Nr 59 w Szczecinie przyst¹pi³o do pro-
gramu Bezpieczny przedszkolak � �wiadomy
maluch. Organizatorem I edycji programu by³a
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Part-
nerem organizatora w realizacji programu by³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Program skierowany zosta³ do
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego. Rodzi-
ce zostali poinformowani o przyst¹pieniu do pro-

 Bezpieczeñstwo
w Przedszkolu

Publicznym Nr 59
w Szczecinie
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W ramach realizacji za³o¿eñ programu przez

Przedszkole Publiczne Nr 59 w Szczecinie podjê-
te zosta³y nastêpuj¹ce dzia³ania:

� Wizyta przedstawicieli Policji z okazji obcho-
dów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka � pa�-
dziernik 2013. Tematem spotkania by³o bezpieczeñ-
stwo w ruchu drogowym oraz unikanie zachowañ
ryzykownych.

� Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego O�rod-
ka Ruchu Drogowego � pa�dziernik 2013. Tematem
spotkania by³o bezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego, w tym znajomo�æ zasad poruszania siê
po drogach oraz umiejêtno�æ reakcji na sygna³y
�wietlne.

� Wizyta przedstawicieli Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami wraz z psami towarzysz¹cymi �
pa�dziernik 2013. Tematem spotkania by³o bez-
pieczeñstwo w kontaktach ze zwierzêtami i zapo-
bieganie zachowaniom ryzykowanym a tak¿e

� Wizyta przedstawicieli Policji (w ramach pro-
gramu Bezpieczny przedszkolak � �wiadomy ma-
luch) � styczeñ 2014. W takcie spotkania z przed-
szkolakami omawiane i przedstawiane zosta³y kwe-
stie dotycz¹ce bezpieczeñstwa w obszarze:

* �ja jako �wiadomy maluch� � wiem kiedy i jak
wezwaæ pomoc oraz skupiaj¹c siê na w³a�ciwych
zachowaniach w kontakcie z osob¹ obc¹, w kontak-
cie z bezpañskim psem;

* �ja jako najm³odszy uczestnik ruchu drogowe-
go� � bezpieczny pieszy, pasa¿er, rowerzysta.

* W trakcie spotkañ dzieci otrzyma³y tak¿e mate-
ria³y dotycz¹ce bezpieczeñstwa dzieci w wieku przed-
szkolnym � specjalnie opracowane zeszyty, zak³ad-
ki, odblaski.

� Wizyta u stomatologa (w ramach wspó³pracy z
rodzicami) � luty 2014. Celem wizyty by³o wdra¿a-
nie zasad higieny oraz zdrowego od¿ywiania.

� Wizyta radiologa (w ramach wspó³pracy z ro-
dzicami) � luty 2014. Tematem spotkania by³o zapo-
znanie dzieci z uk³adem kostno-szkieletowym cz³o-
wieka oraz profilaktyka urazów.

� Wizyta przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej (w ra-
mach wspó³pracy z rodzicami) � marzec 2014. Tema-
tem spotkania by³a profilaktyka po¿arów, sposoby
radzenie sobie z razie po¿aru (w tym telefony alar-
mowe) oraz zachowanie bezpieczeñstwa w³asnego
w razie po¿aru.

Ponadto, nauczyciele w grupach realizowali zajê-
cia, podczas których omawiane by³y zasady bez-
pieczeñstwa w sieci, ochrona danych osobowych,
w³a�ciwe zachowania w wypadku napadu, kradzie-
¿y, zapraszania przez osoby nieznane do samocho-
du, na spacer itp., bezpieczeñstwa dziecka pozosta-
j¹cego samodzielnie w domu.

W bie¿¹cym roku szkolnym Przedszkole Pu-
bliczne Nr 59 w Szczecinie przyst¹pi³o do dru-
giej edycji programu Bezpieczny Przedszkolak,
którego za³o¿eniem jest dostrze¿enie i docenie-
nie ciekawej inicjatywy profilaktycznej zrealizo-
wanej przez placówkê przedszkoln¹ w obszarze
bezpieczeñstwa w roku szkolnym 2014/2015.
Celem programu jest zainspirowanie placówek
przedszkolnych do podnoszenia poziomu bez-
pieczeñstwa i wzbogacania �wiadomo�ci ich
podopiecznych w tej tematyce. Jest on jedno-
cze�nie sposobem na przedstawienie pomys³ów
profilaktycznych i rozwi¹zañ praktycznych, któ-
re maj¹ szansê stworzyæ swoist¹ baz¹ informacji
do wykorzystania przez inne placówki.

Dorota Falkowska
� nauczyciel PP 59 w Szczecinie

umiejêtno�æ ochrony przed atakiem i pogryzie-
niem ze strony psa.

� Wizyta ̄ o³nierza Polskich Si³ Powietrznych (w
ramach wspó³pracy z rodzicami) � pa�dziernik 2013.
Tematem spotkania by³o bezpieczeñstwo na lotni-
sku oraz podczas lotu samolotem.

� Wizyta przedstawicieli Stra¿y Miejskiej (w ra-
mach wspó³pracy z rodzicami) � listopad 2013. Te-
matem spotkania by³o bezpieczeñstwo uczestni-
ków ruchu drogowego, a tak¿e znajomo�æ telefo-
nów alarmowych oraz nauka radzenia sobie w sy-
tuacjach stwarzaj¹cych zagro¿enie � zagubienie,
propozycje ze strony osób nieznanych.

� Wizyta lekarza (w ramach wspó³pracy z rodzi-
cami) � listopad 2013. Tematem spotkania by³a
profilaktyka chorób zaka�nych, zasady zdrowe-
go od¿ywiania (piramida ¿ywieniowa) oraz ostro¿-
ne zachowanie wobec substancji o nieznanym
dzia³aniu i pochodzeniu (leki, poczêstunek od
osób nieznanych).
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Potrzeba ukierunkowania edukacji najm³odszych
w zakresie przeciwdzia³ania niebezpieczeñstwom i
unikania niebezpiecznych sytuacji oraz przygoto-
wania dzieci do odpowiedniego zachowania w sy-
tuacjach trudnych, sta³a siê przyczyn¹ podjêcia dzia-
³añ zwi¹zanych z szeroko pojêtym bezpieczeñstwem.
Inspiracj¹ do opracowania ich w formie programu
pn. �Bezpieczni uczniowie � spokojni rodzice�
by³o uczestnictwo przedstawicieli Policji i Stra¿y
Miejskiej w popularyzatorskich spotkaniach z dzieæ-
mi prowadzonych w naszej placówce oraz og³oszo-
ny przez Ministerstwo O�wiaty rok 2012/2013 jako
�Rok bezpiecznej szko³y�.

Powsta³o narzêdzie, przygotowane przez nauczy-
cieli przy fachowej pomocy Policji, które przewiduje
ukierunkowanie i wyposa¿enie nauczycieli naszej
szko³y w odpowiednie materia³y do prowadzenia
zajêæ w klasach 0-VI.

Dzia³ania maj¹ charakter profilaktyczny, ich celem
jest u�wiadomienie uczniom zagro¿eñ codziennego
¿ycia, nabycie przez nich wiedzy i umiejêtno�ci,
wypracowanie oraz utrwalanie zachowañ i postaw,
które mog¹ skutecznie zwiêkszaæ bezpieczeñstwo
w szkole i poza ni¹.

Tematyka obejmuje tre�ci zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem dzieci w ró¿nych sytuacjach, jest przedsiê-
wziêciem d³ugofalowym, daj¹cym mo¿liwo�ci mo-
dyfikacji i wielokrotnego wykorzystywania na za-
jêciach. Dzia³ania te uzupe³niaj¹ szkolny program
wychowawczy, s¹ dostosowane do potrzeb naszego
�rodowiska, bazuj¹ na mo¿liwo�ciach rozwojowych
uczniów, odpowiadaj¹ na realne problemy i zagro-
¿enia zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

Cel g³ówny:
Kszta³cenie dzieci w szkole podstawowej obejmuje

ró¿ne dziedziny wychowania, maj¹ce za cel nadrzêdny
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego roz-
woju ucznia. Jedn¹ z wielu powinno�ci nauczyciela
jest przygotowanie do bezpiecznego, zdrowego i kul-
turalnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.

Dzia³ania szko³y w tym zakresie (cele szcze-
gó³owe):

� wdra¿anie do przestrzegania ogólnych zasad bez-
pieczeñstwa;

� przyswajanie wiedzy o tym, co sprzyja i zagra¿a
zdrowiu fizycznemu, umys³owemu i psychicznemu;

� zapoznanie dzieci z ich najbli¿szym �rodowiskiem;
� poznanie warunków przemieszczania siê miêdzy

domem i szko³¹;
� doskonalenie orientacji przestrzennej;
� wdra¿anie do zdyscyplinowania i utrwalania pra-

wid³owych nawyków zachowañ na drodze, w �rod-
kach komunikacji;

� wyrabianie samodzielno�ci, umiejêtno�ci wspó³-
dzia³ania, stosowania przyjêtych spo³ecznie i akcep-
towanych norm postêpowania;

� kszta³towanie postawy ¿yczliwo�ci wobec in-
nych i odpowiedzialno�ci za w³asne postêpowanie;

� poznanie najwa¿niejszych przepisów ruchu dro-
gowego dotycz¹cych pieszych, pasa¿erów, rowe-
rzystów i ruchu rowerów;

� wychowanie �wiadomego i niezagra¿aj¹cego
sobie i innym uczestnika ruchu drogowego;

� wyrabianie nawyku w³a�ciwego zachowania siê
w trudnych sytuacjach;

� rozwijanie umiejêtno�ci podejmowania decyzji
oraz rozwi¹zywania problemów;

� rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych in-
formacji o zjawiskach, których profilaktyka dotyczy;

� kszta³towania umiejêtno�ci interpersonalnych;
� umo¿liwiania wczesnego rozpoznawania, diagno-

zowania zagro¿eñ oraz rozwijania strategii przeciw-
dzia³ania;

� kszta³cenia umiejêtno�ci udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej;

� kszta³cenia umiejêtno�ci w³a�ciwych postaw w
przypadku zagro¿eñ cywilizacyjnych (po¿ary, kra-
dzie¿e, wymuszenia);

� przygotowania do w³a�ciwego korzystania z in-
ternetu.

Przewidywane sposoby i formy realizacji podej-
mowanych dzia³añ:

� propagowanie zasad bezpieczeñstwa, zdrowego
stylu ¿ycia w�ród uczniów poprzez realizacjê kon-
kretnych programów funkcjonuj¹cych w szkole;

W Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie

�Bezpieczni uczniowie
� spokojni rodzice�
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� organizowanie i prowadzenie zajêæ pozalekcyj-

nych rozwijaj¹cych zainteresowania i uzdolnienia
uczniów;

� propagowanie tematyki bezpieczeñstwa poprzez
gazetki, ulotki, kampanie informacyjne, uroczysto-
�ci, konkursy, filmy, gad¿ety;

� gry i zabawy terenowe z elementami æwiczeñ nie-
zbêdnych do prawid³owego uczestnictwa w ruchu
drogowym;

� prelekcje przedstawicieli Policji na temat bezpie-
czeñstwa.

� pedagogizacja rodziców przy wspó³pracy ze spe-
cjalistami z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.

1. Kszta³towanie i rozwijanie umiejêtno�ci in-
terpersonalnych.

� organizowanie przez wychowawców zabaw in-
tegracyjnych u³atwiaj¹cych wzajemne poznanie siê
uczniów,

� ustalenie / wypracowanie wspólnych regu³ i
zasad u³atwiaj¹cych naukê i zabawê w zespole
klasowym (stworzenie kontraktu nauczyciel-
uczeñ),

� tworzenie listy emocji (podzia³ na ³atwe i trudne,
pogadanki, scenki dramowe), odgadywanie emocji
z rysunków twarzy, odgrywanie stanów emocjonal-
nych (kalambury),

� przedstawienie swoich mocnych stron w formie au-
toprezentacji, zapisanie przez ka¿dego ucznia zalet kole-
gów i kole¿anek na kartce przyczepionej do pleców,

� prowadzenie zajêæ socjoterapeutycznych dla
uczniów sprawiaj¹cych trudno�ci wychowawcze
(przez pedagoga i psychologa szkolnego).

2. Rozwijanie asertywno�ci.
� przeprowadzenie pogadanki przez pedagoga nt.

"Co to jest asertywne zachowanie? Jak byæ aser-
tywnym, a jednocze�nie nie egoistycznym, ule-
g³ym?"

� przygotowanie scenek dramowych z trzema za-
koñczeniami sytuacji konfliktowej (agresywne, ule-
g³e i asertywne), omówienie konsekwencji (zalety i
wady) ka¿dego zakoñczenia,

� przygotowanie materia³ów o asertywno�ci do
wykorzystania dla nauczycieli (przez pedagoga i
psychologa szkolnego).

3. Bezpieczne przerwy.
� opracowanie procedur i przestrzeganie zasad

zachowania siê podczas przerw (zapoznanie dzieci
ze szkolnym regulaminem zachowania siê na prze-
rwach, poinformowanie o stosowaniu przez nauczy-
cieli dy¿uruj¹cych i pracowników szko³y czerwonej
kartki dla naruszaj¹cych regulamin),

� zainstalowanie telewizora na jednym z korytarzy,
wy�wietlanie krótkich filmów animowanych takich

jak: Reksio, Bolek i Lolek, Krecik, Zaczarowany o³ó-
wek, itp.,

� organizowanie dzieciom czasu wolnego na prze-
rwach poprzez udostêpnianie gier i zabaw logicz-
nych na korytarzu,

� prowadzenie gimnastyki w czasie przerw przez
nauczycieli,

� wyznaczenie przestrzeni na korytarzu i na bo-
isku na zabawy ruchowe (np. grê w klasy, itp.).

4. Zdrowe od¿ywianie.
� organizowanie pogadanek i lekcji nt. zdrowego

od¿ywiania,
� przygotowanie zdrowych posi³ków w szkole (ka-

napki, sa³atki, desery),
� przekazanie wiedzy na temat sk³adników od¿yw-

czych znajduj¹cych siê w ¿ywno�ci, tworzenie �pira-
midy zdrowego ¿ywienia� (plakaty), poznanie tabel
warto�ci kalorycznych (uk³adanie przyk³adowych ja-
d³ospisów na drugie �niadania i obiady szkolne), opra-
cowanie przez uczniów zasad zdrowego ¿ywienia,

� przygotowanie do �wiadomego wyboru zdro-
wej ¿ywno�ci w sklepiku szkolnym, w³a�ciwego od-
bioru reklam produktów spo¿ywczych, zwrócenie
uwagi na sk³ad produktów i termin wa¿no�ci do
spo¿ycia (wycieczka do sklepu),

� zapoznanie z prawami konsumenta, ze skutkami
niew³a�ciwego od¿ywiania oraz chorobami bêd¹cy-
mi jego konsekwencj¹ (spotkanie z dietetykiem, za-
chêcanie do gimnastyki, udzia³ w æwiczeniach w
wodzie w szkolnym basenie),

� udzia³ szko³y w akcji �Szklanka mleka�,
� udzia³ szko³y w programie unijnym �Owoce w

szkole�.
5. Niebezpieczeñstwa zwi¹zane z u¿ywkami.
� prowadzenie prelekcji, prezentacja filmów prze-

strzegaj¹cych przed u¿ywkami,
� wykonanie ulotek nt. �Nie pal przy mnie, pro-

szê�, które dzieci zabieraj¹ ze sob¹ do domu i poka-
zuj¹ osobie pal¹cej,

� wykonanie i rozdanie sprzedawcom okolicznych
sklepów informacji przypominaj¹cej o zobowi¹za-
niu niesprzedawania alkoholu i papierosów oso-
bom niepe³noletnim.
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6. Bezpieczeñstwo zdrowotne.
� prowadzenie prelekcji przez pielêgniarkê lub

wychowawców na temat: wszawicy, �wierzbu
(przegl¹d w gabinecie pielêgniarki), higieny w
szkole,

� stworzenie miejsc na ksi¹¿ki w ka¿dej sali (w ra-
mach akcji �Lekki tornister�).

7. Zagro¿enia z Internetu.
� umieszczenie na korytarzu gazetki dotycz¹cej za-

gro¿eñ,
� przeprowadzenie pogadanek w klasach III- VI

nt. rozmów na czatach z nieznajomymi i niebezpie-
czeñstwa wysy³ania swoich zdjêæ na ró¿nego ro-
dzaju portale,

� udostêpnienie na szkolnej stronie internetowej
linków dotycz¹cych bezpiecznego pos³ugiwania siê
Internetem (sieciaki.pl, necio.pl),

� obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,
� zorganizowanie prelekcji dla rodziców przy-

gotowanej przez policjanta nt. cyberprzemocy
(podziemnego internetu, zabezpieczeniach hase³
dostêpu, niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z gra-
mi).

8. Kontakty z nieznajomymi, sytuacje trudne w
szkole i poza ni¹.

� wdra¿anie opracowanych procedur interwencyj-
nych (na wypadek kradzie¿y, bójki, wymuszenia,
agresji i przemocy),

� obchody �Miêdzynarodowego Dnia bez Prze-
mocy� (pogadanki nt. groomingu, stalkingu).

� tworzenie listy mo¿liwych trudnych sytuacji w
szkole, dyskusja nad sposobami radzenia sobie z
nimi,

� tworzenie komiksu przedstawiaj¹cego wybran¹
trudn¹ sytuacjê w szkole oraz asertywny sposób jej
rozwi¹zania,

� udostêpnienie uczniom na korytarzu skrzynki
korespondencyjnej �Mój problem� (rozwi¹zywanie
problemów przez pedagoga lub psychologa szkol-
nego).

9. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa zwi¹zanego z ru-
chem osób wchodz¹cych do szko³y.

� rozszerzenie zasiêgu monitoringu: przy sklepiku
i g³ównym wej�ciu do szko³y,

� obowi¹zek wpisu rodziców do ksiêgi wej�æ i
wyj�æ,

� opracowanie zasad zwi¹zanych z przyprowadza-
niem i odbieraniem dzieci, przedstawienie ich rodzi-
com.

10. Przechodzenie przez jezdniê.
� zorganizowanie prelekcji dla klas I dotycz¹cych

bezpiecznego poruszania siê po drogach, w ramach
akcji �Bezpieczny pierwszak� (akcja z udzia³em poli-
cjanta),

� prowadzenie æwiczeñ praktycznych w prze-
chodzeniu przez jezdniê, rozdanie odblasków,
smyczy i innych gad¿etów (akcja z udzia³em po-
licjanta),

� wykonanie i rozdawanie ulotek promuj¹cych
odpowiednie zachowanie na przej�ciu dla pieszych
(akcja z udzia³em policjanta),

� realizacja zadañ Programu Wychowawczego
Szko³y �Jestem uwa¿ny, jestem bezpieczny�.

11. Kszta³towanie umiejêtno�ci przemieszczania
siê i przebywania w miejscach publicznych.

� projekcja filmu edukacyjnego z serii �Alfred ra-
dzi�,

� opracowanie procedur i przestrzeganie zasad
zachowania siê podczas wyj�æ do placówek kultu-
ralnych i na wycieczki,

� korzystanie z kamizelek odblaskowych dostar-
czonych przez Policjê.

12. Bezpieczeñstwo podczas przerw �wi¹tecz-
nych, ferii i wakacji.

� uwra¿liwianie na zachowanie bezpieczeñstwa
poprzez audycje radiowêz³a szkolnego,

� wykonanie gazetki tematycznej na tablicy Sa-
morz¹du Uczniowskiego,

� redagowane przez dzieci informacje w dwu-
miesiêcznym pisemku szkolnym �Wilczki mor-
skie�,
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� przeprowadzenie prelekcji przez Stra¿ Miejsk¹

nt. �Zagro¿enia zwi¹zane z u¿ywaniem materia³ów
pirotechnicznych�.

13. Egzamin na kartê rowerow¹.
� przygotowanie rad dla rowerzystów (poradni-

czek),
� przeprowadzenie sprawdzianu przed egzaminem

praktycznym,
� egzamin na kartê przeprowadzony w obecno�ci

policjanta,
� znakowanie rowerów przez Policjê podczas szkol-

nej imprezy integracyjnej (festyn rodzinny).
14. Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe.
� przeprowadzenie pogadanek na temat zachowa-

nia siê w czasie po¿aru (instruktor bhp lub wycho-
wawcy),

� przeprowadzanie alarmów przeciwpo¿arowych
(instruktor bhp).

15. Znajomo�æ telefonów alarmowych.
� umieszczenie tabliczek z numerami alarmowymi

we wszystkich salach,
� organizowanie konkursów w szybkim pisaniu

numerów i instytucji do których nale¿¹ (2 razy w
roku).

16. Pomoc poszkodowanym.
� zapoznanie uczniów z czynno�ciami natychmia-

stowymi w razie wypadku, rozdanie ulotek informa-
cyjnych,

� prowadzenie zajêæ dla uczniów nt. pomocy po-
szkodowanym w ramach ko³a ratownictwa IV-VI i
ko³a edukacji zdrowotnej I-III,

� przeprowadzenie æwiczeñ w udzielaniu pierw-
szej pomocy w klasach 0-VI prowadzone przez szkol-
nych instruktorów,

� realizacja szkolnego programu dla klas I-III �Ja
te¿ potrafiê udzieliæ pierwszej pomocy�.

17. Przyjazne dzieciom parkowanie samochodów
wokó³ szko³y.

� wykonanie i rozdanie ulotek zwracaj¹cych
uwagê na zachowanie bezpieczeñstwa wobec
dzieci id¹cych i wracaj¹cych ze szko³y w³a�cicie-
lom samochodów parkuj¹cych przy szkole (akcja
z udzia³em policjanta),

� umieszczenie na ogrodzeniu szko³y baneru: �Kie-
rowco, parkuj¹c uwa¿aj na dzieci!�.

18. Kampania informacyjna dla uczniów i rodzi-
ców.

� przekazanie na pierwszym zebraniu dla rodziców
informatora przedstawiaj¹cego ogólne zasady or-
ganizacji ¿ycia szko³y zwi¹zane z bezpieczeñstwem,
takie jak:

� korzystanie z szatni,

� okres noszenia zmiennego obuwia,
� zasady u¿ywania w³asnego telefonu przez

uczniów,
� zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

przez rodziców,
� zasady zwi¹zane z pobytem dzieci w �wietlicy,
� zasady dla rodziców � kierowców dowo¿¹cych

dzieci w³asnymi samochodami,
� terminy op³at za szkolne obiady,
� godziny pracy szkolnej pielêgniarki, pedago-

ga, psychologa.
� stworzenie miejsca na gazetkê tematyczn¹ w holu

szko³y na temat bezpieczeñstwa,
� publikowanie w gazetkach szkolnych materia-

³ów dotycz¹cych m.in.: bezpieczeñstwa, profilak-
tyki, przeciwstawienia siê agresji w�ród dzieci, zdro-
wia, itp.

� prezentowanie audycji tematycznych przez
szkolny radiowêze³,

� wzbogacenie szkolnych zbiorów bibliotecz-
nych o filmy edukacyjne zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem np. �Alfred radzi� (we wspó³pracy z Rad¹
Rodziców):

� B¹d� grzeczny, bêdziesz bezpieczny.
� Powiedz NIE - nigdzie nie id�.
� Nie wolno kra�æ.
� B¹d� zawsze ostro¿ny.
� Dobry dotyk � z³y dotyk.
� B¹d� odwa¿ny, nie daj siê chuliganom.
� Powiedz NIE rasizmowi.
� Powiedz NIE nikotynie.
� Uwa¿aj na fajerwerki.
� debata z udzia³em rodziców i nauczycieli �Razem

dla dobra naszych dzieci� (wy³onienie zadañ do
wspólnej realizacji, m.in. w obszarze bezpieczeñstwa
i zdrowia).

19. Bezpieczeñstwo w domu.
� projekcja filmu �Bezpieczne dziecko� w klasach

II-III (szkolne zbiory biblioteczne),
� zorganizowanie konkursu plastyczno-tech-

nicznego pt. �B¹d� bezpieczny w domu� (plakat,
rysunek, komiks, praca w formie znaku drogowe-
go, wiersz lub piosenka przestrzegaj¹ca uczniów
przed niebezpieczeñstwami zagra¿aj¹cymi w
domu, a zwi¹zanymi z gazem, pr¹dem, wod¹, wrz¹t-
kiem, schodami, wind¹, zwierzêtami).

Przygotowa³y:
Ewa Bukowska

Agnieszka Cimochowska
Ma³gorzata Linek

Agnieszka Sondecka
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Rodzice, którzy wysy³aj¹ swoje dzieci do gimna-
zjum s¹ pe³ni obaw o ich edukacjê, ale przede wszyst-
kim o bezpieczeñstwo. Nasza szko³a mo¿e pochwa-
liæ siê wieloma ciekawymi i skutecznymi przedsiê-
wziêciami, które urozmaicaj¹ ¿ycie szkolne, jednak
g³ównie pozwalaj¹ stworzyæ bezpieczn¹ i przyjazn¹
dla wszystkich spo³eczno�æ.

Jedn¹ z inicjatyw zwiêkszaj¹c¹ bezpieczeñstwo w
Gimnazjum Nr 7 s¹, organizowane zawsze na po-
cz¹tku ka¿dego roku szkolnego, Otrzêsiny klas I.
Chêtni uczniowie starszych klas pod okiem nauczy-
cieli przygotowuj¹ scenariusz, oprawê muzyczn¹ i
artystyczn¹ imprezy oraz dekoracjê sali. U nas ni-
gdy nie wieje nud¹, gdy¿ co roku wymy�lamy now¹
fabu³ê np. bajkowy �wiat czy Dziki Zachód. Otrzêsi-
ny ciesz¹ siê w naszej szkole ogromnym powodze-
niem, gdy¿ s¹ okazj¹ do wy�mienitej zabawy nie tyl-
ko �starszaków�, nauczycieli i zaproszonych rodzi-
ców, ale przede wszystkim pierwszoklasistów. Im-
preza integruje ca³¹ spo³eczno�æ szkoln¹ i skutecz-
nie zapobiega zjawisku �fali� w naszej szkole. W
czasie Otrzêsin uczniowie starszych klas �wci¹gaj¹�
w szkoln¹ braæ m³odszych kolegów, pokazuj¹c, ¿e
wszyscy w szkole stanowi¹ jedn¹ rodzinê, w której
ka¿dy mo¿e znale�æ swoje miejsce. �Otrz¹sanie�
pierwszaków sprawia, ¿e z ukrycia wychodz¹ nie-
�miali, zakompleksieni i wszyscy, chc¹c nie chc¹c,
ujawniaj¹ swoje talenty i umiejêtno�ci, które skru-
pulatnie zostaj¹ pó�niej wykorzystane w organiza-
cji kolejnych pomys³ów. Chêtnych do organizowa-
nia Otrzêsin w kolejnym roku nigdy nie brakuje, a
nasi absolwenci, chêtnie odwiedzaj¹cy nas, wspo-
minaj¹ swoje Otrzêsiny z ³ezk¹ w oku.

Ka¿dego roku nauczyciele bior¹ udzia³ w organi-
zowanym przez Wojewódzk¹ Komendê Policji Stu-
dium Bezpieczeñstwa, na którym wzbogacaj¹ swoje
wiedzê na temat wspó³czesnych zagro¿eñ czyhaj¹-
cych na nastolatków. Zaanga¿owanie w ten projekt
wi¹¿e siê z licznymi dzia³aniami podejmowanymi na
terenie szko³y. S¹ to prelekcje, szkolenia i warsztaty
przygotowane dla m³odzie¿y oraz pracowników
szko³y. W ostatnim roku szkolnym uwagê skupili-
�my na profilaktyce uzale¿nieñ, poniewa¿ jest to
problem, który dotyka coraz wiêcej m³odzie¿y a wi¹-
¿e siê z brakiem akceptacji samego siebie. W pro-
gramie profilaktycznym wykorzystali�my motyw
¿ycia jako spektaklu teatralnego oraz cz³owieka jako
marionetki w rêkach na³ogu. Wszystkie dzia³anie

odbywa³y siê pod has³em ZAGRAJ SIEBIE - DO-
PÓKI MASZ WYBÓR. Uczniowie wszystkich klas
przygotowali w ulotki i plakaty na temat szkodliwo-
�ci u¿ywek, przygotowane prace mogli�my ogl¹daæ
na korytarzach naszej szko³y. Odby³ siê konkurs na
fraszk¹ profilaktyczn¹. Przygotowane zosta³y trzy
przedstawienia, dziêki, którym uczniowie mogli zo-
baczyæ, jakie konsekwencje nios¹ za sob¹ ró¿ne
uzale¿nienia. Swoje dzia³ania po³¹czyli�my tak¿e z
Miêdzynarodowym Dniem Teatru, podczas które-
go uczniowie samodzielnie przygotowali etiudy,
dotycz¹ce problemu ró¿norodnych na³ogów w �wie-
cie m³odzie¿y. W nasze akcje bardzo chêtnie w³¹-
czaj¹ siê Rada Rodziców oraz Rada Osiedla, które
wspar³y nas tak¿e w tych dzia³aniach i przygotowa-
³y dla naszych uczniów zdrowy poczêstunek oraz
wspólne �zumbowanie�, w ramach akcji Zdrowo za-
st¹p na³óg. Ca³oroczne dzia³ania podsumowujemy
w finale, który odby³ siê w tym roku w szkolnym eko
- ogrodzie. Uczniowie oraz zaproszeni go�cie mogli
obejrzeæ przygotowane przedstawienia i zwyciêskie
etiudy a laureaci konkursów profilaktycznych ode-
brali nagrody. Wszystkiemu towarzyszy³y tañce,
muzyka i zdrowy poczêstunek. Ka¿dego roku jest
to prawdziwe �wiêto w naszym gimnazjum.

Wszelkie nasze integruj¹ce i u�wiadamiaj¹ce dzia-
³ania, zwiêkszaj¹ nie tylko poczucie bezpieczeñstwa
uczniów, ale tak¿e przyczyniaj¹ siê do odnoszenia
przez nich sukcesów na gruncie profilaktyki. W ubie-
g³ym roku szkolnym Gimnazjum nr 7 zajê³o I miej-
sce w konkursie, organizowanym przez Komendê
Miejsk¹ Policji � Nieletni Paragraf � i otrzyma³o
zaszczytny tytu³ Odpowiedzialnej Szko³y. Kilka lat
wcze�niej w konkursie, organizowanym przez Komen-
dê Wojewódzk¹ Policji uzyskali�my tytu³ Bezpiecz-
nej Szko³y. Staramy siê ka¿dego roku wprowadzaæ
coraz ciekawsze pomys³y, poniewa¿ widzimy efekty
naszych przedsiêwziêæ. Uczniowie naszej szko³y zde-
cydowanie mówi¹, ¿e czuj¹ siê w niej bezpiecznie.

Halina Ko�luk
Sylwia Gumowska - Rak

Bezpieczeñstwo w
Gimnazjum Nr 7
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W Szkole Podsta-
wowej nr 68, odby³a
siê impreza �Odbla-
skowe buty� zrealizo-
wana w ramach pro-
jektu edukacyjnego
�B¹d� widoczny,
b¹d� bezpieczny�.
Udzia³ w niej wziêli
uczniowie, rodzice,
nauczyciele  oraz zaproszeni go�cie:  Piotr Jania �
Radny Rady Miasta Szczecin � Wiceprzewodnicz¹-
cy Komisji ds. Bezpieczeñstwa Publicznego i Samo-
rz¹dno�ci, Grzegorz Janowski  � Inspektor Wy-
dzia³u O�wiaty, Anna Gawe³ � aspirant Wydzia³u
Ruchu Drogowego, Magdalena Wo�niak � kierow-
nik Referatu Profilaktyki Stra¿y Miejskiej, Adam Ja-
nowski � dzielnicowy Komisariatu Szczecin�Pogod-
no, Boles³aw Kornas � dzielnicowy Komisariatu
Szczecin�Pogodno, Maria Niewêg³owska � Broker
Ubezpieczeniowy, Maria Jolanta My�liwiec � prze-
wodnicz¹ca Rady Osiedla Arkoñskie-Niemierzyn,
Arkadiusz Kuzio � dyrektor Akademii Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego, Micha³ Matecki � dyrek-
tor firmy EMBUD � fundator odblaskowych pasków.

Celem imprezy by³o wspieranie bezpieczeñstwa
dzieci wszêdzie tam, gdzie s¹ one uczestnikami ru-
chu drogowego, natomiast kluczowym elementem
akcji  � popularyzacja wiedzy na temat konieczno�ci
noszenia elementów odblaskowych, które sprawiaj¹,
¿e ka¿dy z nas jest lepiej widoczny na drodze.

Pan Arkadiusz Kuzio dyrektor Akademii Bezpie-
czeñstwa Drogowego, przedstawi³ prezentacjê mul-
timedialn¹ �B¹d� widoczny, b¹d� bezpieczny�, pod-
kre�laj¹c  ró¿nicê poruszania siê po drodze bez pa-
sków oraz  z paskami odblaskowymi.

Po czê�ci artystycznej w wykonaniu uczniów klas
trzecich, odby³o siê wrêczenie nagród w ramach

szkolnego konkursu �B¹d� widoczny, b¹d�  bez-
pieczny�.

Fundatorem  tych ciekawych,  edukacyjnych nie-
spodzianek  by³  Urz¹d Miasta Szczecin  � Wydzia³
O�wiaty oraz Rada Osiedla Arkoñskie-Niemierzyn.

W dalszej czê�ci imprezy Panowie Micha³ Matec-
ki oraz Arkadiusz Kuzio zademonstrowali sposób
ich przyklejania.

Z naklejonymi paskami oraz kamizelkami odblasko-
wymi, uczniowie sami mogli siê przekonaæ  o swojej
widoczno�ci wychodz¹c na boisko szkolne, gdzie mogli
ogrzaæ siê przy ognisku, piek¹c smaczn¹ kie³baskê oraz
zwiedzaj¹c  sprzêt policyjny i wóz stra¿acki.

Podsumowaniem projektu by³o nakrêcenie fil-
mu z udzia³em dzieci. W pierwszej czê�ci dzieci
nie mia³y odblasków na butach i nie by³y widocz-
ne dla pojazdów, w drugiej za� wyst¹pi³y z przy-
klejonymi ju¿ paskami na butach i by³y doskona-
le widoczne.

Film ten zostanie wykorzystany w dalszych dzia-
³aniach na rzecz bezpieczeñstwa.

Panowie Arkadiusz Kuzio i Micha³ Matecki og³osi-
li równie¿ konkurs plastyczny �Odblaskowy Jacek�
upamiêtniaj¹cy pomys³odawcê projektu Jacka Poka.

Szko³a Podstawowa Nr 68 w Szczecinie

Cel projektu zosta³ zrealizowany. Dzieci na pewno
du¿o zapamiêta³y z tego spotkania. Ju¿ wiedz¹, jak
wa¿ne dla bezpieczeñstwa na drodze jest bycie wi-
docznym, zw³aszcza w porze jesiennej, gdzie coraz
wcze�niej zapada zmrok. Co wa¿ne � mo¿na poprawiæ
swoje bezpieczeñstwo w bardzo tani i prosty sposób
� naklejaj¹c paski odblaskowe na buty, czy te¿ nosz¹c
ubrania z innymi  elementami odblaskowymi.

W tym roku szkolnym odbêdzie siê druga edycja
projektu �B¹d� widoczny, b¹d� bezpieczny�.
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�Byæ bezpiecznym, to znaczy skutecznym� tak
rozpoczynamy cykliczne odbywaj¹ce siê dzia³ania
w zakresie bezpieczeñstwa i bezpiecznych zacho-
wañ w naszej szkole. Pracujemy nad:

1. Tworzeniem sytuacji sprzyjaj¹cych przestrze-
ganiu obowi¹zuj¹cych  norm i postaw.

2. Zwiêkszeniem  bezpieczeñstwa uczniów w szko-
le, w czasie drogi do szko³y i do domu.

3. Zwiêkszeniem stopnia �wiadomo�ci uczniów w
zakresie odpowiedzialno�ci za bezpieczeñstwo swoje
i innych.

4. Popraw¹ bezpieczeñstwa uczniów w czasie wol-
nym od zajêæ lekcyjnych.

I. Do dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa, które
realizujemy nale¿¹:

1. Przyst¹pienie do konkursu �Bezpieczna Szko-
³a� w roku szkolnym 2014/2014. Rok szkolny 2013/
2014- certyfikat Bezpiecznej Szko³y

2. Konkurs plastyczny �Chcemy byæ bezpieczni
w domu, szkole, na ulicy�

3. Alarm przeciwpo¿arowy.
4. Pokazy Jednostki  Miejskiej Stra¿y Po¿arnej:

pokaz ga�niczy, ogl¹danie specjalistycznego sprzê-
tu ga�niczego i ratowniczego w wozach bojowych.

5. Realizacja scenariusza zajêæ �Bezpieczni na dro-
gach�.

6. Nauka udzielania pierwszej pomocy i pomocy
przedmedycznej kl.I , III, VI.

7. �Pierwszaki na start� � turniej rekreacyjno spor-
towy

8. Prelekcja policjantów z V komisariatu w D¹-
biu oraz Stra¿y Miejskiej na temat: �Bezpieczna

droga do szko³y�, �Kompendium karno-prawne,
odpowiedzialno�æ ucznia�, �Strze¿ siê nieznajo-
mych �.

9. �Bezpieczny Pierwszak � � praktyczna nauka
poruszania siê po drogach. Zajêcia z policjantem.

10. Zachowanie spokoju  i �trze�wego umys³u� w
sytuacjach trudnych i kryzysowych.

11. Szkolny System Interwencji w sytuacjach kry-
zysowych � reagowanie adekwatnie do zaistnia³ych
sytuacji.

12. Wypracowany system ochrony zewnêtrznej:
system kamer, ksiêga wej�æ i wyj�æ.

13. Integracja zespo³ów klasowych I i II etapu edu-
kacyjnego � �Bal Jesieni�.

14. Mój m³odszy kolega/kole¿anka � projekt dzia-
³añ opiekuñczych (wspólne �niadania, zabawy, opie-
ka w czasie wolnym ze strony uczniów klas VI wo-
bec pierwszoklasistów).

15. �Wiemy lepiej ni¿ rodzice , jak przechodziæ przez
ulicê� � konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie  dla
przedszkolaków.

16. Turniej Zdrowotny Przedszkolaków � po�wiê-
cony zdrowemu od¿ywianiu , bezpieczeñstwu za-
baw i w³a�ciwemu  zachowaniu  siê w szkole , w
domu, poza domem.

17. Kontynuacja udzia³u programu �Przyjacie-
le Zippiego� dla dzieci z oddzia³ów przedszkol-
nych oraz zg³oszenie do udzia³u  w programie
uczniów klas I.

18. Zadaniowo- rekreacyjna dzia³alno�æ �wie-
tlicy szkolnej: podzia³ wychowanków �wietlicy
na grupy wiekowe, pobyt uczniów w osobnych
salach, zajêcia tematyczne dla dzieci z ró¿nych
grup wiekowych.

19. Udzia³ w Turnieju Bezpieczeñstwa o Ruchu
Drogowym - I miejsce w eliminacjach  miejskich oraz
VI w wojewódzkich .

20. Ruch prawostronny � oznaczenie schodów
na klatkach schodowych strza³kami  w kolorze ¿ó³-
tym wskazuj¹cymi kierunek ruchu.

21. Egzamin na kartê rowerow¹.

Szko³a Podstawowa Nr 23 im. Mariusza
Zaruskiego w Szczecinie

�Byæ bezpiecznym ,
to znaczy skutecznym�
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Do naszej szko³y uczêszcza 405 uczniów . Bu-

dynek liczy ju¿ 100 lat. Nikt tu nie jest anonimo-
wy. Drzwi szko³y s¹ zamkniête, ka¿dy wchodz¹-
cy i wychodz¹cy wpisuje siê w ksiêgê wej�æ i
wyj�æ. Uczniowie klas I-III i oddzia³ów przed-
szkolnych s¹  pod opiek¹ nauczycieli wycho-
wawców oraz nauczycieli �wietlicy od momentu
wej�cia do szko³y do zakoñczenia zajêæ .Dziêki
Szkolnemu Systemowi Interwencji reagujemy na
wszystkie przejawy negatywnych zachowañ,
zdarzeñ, sytuacji. System znany jest nauczycie-
lom, rodzicom oraz  uczniom. Dziêki niemu na
�sytuacje trudne� mamy rozwi¹zania w postaci
procedur dla uczniów. Jeste�my w trakcie remon-
tu boiska, na które czekamy od kilku lat. Zakoñ-
czenie inwestycji pozwoli na rozszerzenie dzia-
³añ w zakresie bezpiecznego spêdzania czasu
wolnego oraz poprawi kondycjê uczniów  oraz
ich integracjê rówie�nicz¹. W celu wyelimino-
wania zewnêtrznych , niezale¿nych czynników
podjêli�my starania w zakresie dostosowania
klatek schodowych do przepisów bezpieczeñ-
stwa przeciwpo¿arowego. Dla poprawy warun-
ków sanitarnych i bezpieczeñstwa dzieci m³od-
szych w zwi¹zku z obni¿eniem wieku szkolnego
zakupili�my szafki dla ka¿dego dziecka. Nasza
szko³a jest wielopokoleniowa,  wiêc tym wiêksz¹
rado�ci¹ dzielimy siê, kiedy do szko³y dziecko
odprowadzaj¹  rodzice, krewni, dziadkowie
uczniów, którzy uczêszczali do tej szko³y.

W zwi¹zku z problemem s³abej komunikacji ró-
wie�niczej, zbyt ma³ej aktywno�ci w zg³aszaniu
problemów przez uczniów, organizowane s¹ na
terenie szko³y zajêcia dodatkowe wspieraj¹ce, in-
tegracyjno-adaptacyjne, socjoterapeutyczne.
Natomiast w pe³ni przydatne by³oby stanowi-
sko psychologa.

II. Projekt �Z³ota klasa� � edycja II
Cele :
�  propagowanie pozytywnych postaw uczniów;
� dba³o�æ o bezpieczeñstwo i przestrzeganie za-

sad
� kszta³towanie poczucia przynale¿no�ci do gru-

py rówie�niczej, klasowej, szkolnej
� rozwijanie umiejêtno�ci wspó³dzia³ania i odpo-

wiedzialno�ci za podjête decyzje
� osi¹ganie przez uczniów lepszych wyników w

nauce;
� wywi¹zywanie siê z obowi¹zku szkolnego;
� aktywny udzia³ w ¿yciu szko³y i poza ni¹.
1. W konkursie bior¹ udzia³ wszystkie klasy I-III

oraz  IV-VI  Szko³y Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

zgodnie z Planem dzia³añ wychowawczych i dzia³añ
profilaktycznych.

2. Konkurs trwa od X-V
3. Konkurs polega na zdobywaniu punktów za

poszczególne zadania.
4. Na wynik klasy sk³ada siê praca wszystkich

uczniów.
5. W celu przeprowadzenia konkursu oraz kon-

troli prawid³owego jego przebiegu powo³ana jest
specjalna komisja (zespó³ wychowawczy, opiekun
samorz¹du uczniowskiego, osoby odpowiedzialne
za poszczególne akcje), która analizuje  poszczegól-
ne zadania co 2 miesi¹ce.

6. Zespó³ klasowy (I-III oraz IV-VI), który zdobê-
dzie najwy¿sz¹ liczbê punktów zdobêdzie zaszczyt-
ne miano �Z³ota klasa�, za drugie miejsce miano
�Srebrnej klasy�, a za trzecie miejsce miano �Br¹zo-
wej klasy�.

Sze�æ zwyciêskich klas otrzymuje atrakcyjne na-
grody

III. �Mali ratownicy - program profilaktyczny dla
uczniów klas I�

I. Cele programu:
G³ówne cele kszta³cenia:
� kszta³towanie potrzeby i umiejêtno�ci dbania o

w³asne cia³o, zdrowie i sprawno�æ fizyczn¹;
� wyrabianie czujno�ci wobec zagro¿eñ dla zdro-

wia fizycznego, psychicznego i duchowego;
� stwarzanie warunków do rozwijania samo-

dzielno�ci, obowi¹zkowo�ci oraz podejmowania
odpowiedzialno�ci za siebie i najbli¿sze otocze-
nie.

II. Realizowane tre�ci w klasie I.
1. Wzywanie pomocy na miejsce wypadku,
2. Ocena stanu poszkodowanego
3. Pozycja boczna ustalona
4. Apteczka Ma³ego ratownika
5. Resuscytacja kr¹¿eniowo � oddechowa
6. Opatrywanie ran
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Rok szkolny 2013/14 by³ rokiem realizacji programu
�Bezpieczna szko³a�. W naszej szkole � Centrum
Edukacji Ogrodniczej � podejmowali�my wiele dzia-
³añ, zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ popraw¹ bez-
pieczeñstwa oraz szereg inicjatyw profilaktycznych.

Ju¿ na pocz¹tku roku szkolnego uczniowie klas I
uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami Stra-
¿y Miejskiej oraz Policji. Tematem tych wyk³adów by³o
bezpieczeñstwo osób niepe³noletnich oraz zapobie-
ganie demoralizacji. Takie spotkanie odby³o siê rów-
nie¿ dla rodziców pierwszoklasistów. By³a to tak¿e
dla nas � nauczycieli � okazja do poznania i przypo-
mnienia aspektów prawnych, dotycz¹cych ró¿nych
(zw³aszcza destrukcyjnych) zachowañ m³odzie¿y.

Kolejn¹ inicjatyw¹ by³y zajêcia z terapeutkami pra-
cuj¹cymi w MONARZE i warsztaty dla dwóch klas
nt. �B¹d� sob¹ bez chemicznych sporników�. By³y
one po�wiêcone analizie zachowañ, zwi¹zanych z
przyjmowaniem �rodków odurzaj¹cych. Dodatkowo
uczniowie poznawali sposoby zachowañ asertyw-
nych w przyk³adowych sytuacjach. Te drugie umie-
jêtno�ci s¹ istotne w �wiecie, w którym m³odzi lu-
dzie czêsto ulegaj¹ namowom.

Du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y cieszy³y siê
zajêcia, dotycz¹ce odpowiedzialno�ci za w³asne bez-
pieczeñstwo komunikacyjne i innych uczestników
ruchu drogowego. Aktywny udzia³ w warsztatach
�Wp³yw alkoholu i �rodków podobnie dzia³aj¹cych
do alkoholu na prowadzenie pojazdów�, prowa-
dzonych przez Marcina Boguckiego, pozwoli³
uczestnikom zrozumieæ, w jaki sposób mo¿emy tra-
ciæ koncentracjê, gdy próbujemy prowadziæ pojaz-
dy pod wp³ywem �rodków odurzaj¹cych. Ka¿dy z
uczniów, przy pomocy specjalnych okularów, móg³
sprawdziæ, w jaki sposób cz³owiek � pod wp³ywem
alkoholu � traci orientacjê przestrzenn¹, która wp³y-
wa na bezpieczne kierowanie pojazdem. Prowadz¹-
cy przedstawi³ dane, dotycz¹ce wypadków komuni-
kacyjnych. Uczestnicy zajêæ zgodnie przyznawali,
¿e takie spotkanie wiele im u�wiadomi³o. Sprawa bez-
pieczeñstwa drogowego dotyczy nas wszystkich.
Dlatego istotne jest, by ka¿dy � kto widzi, ¿e kto�
pod wp³ywem alkoholu chce prowadziæ � natych-
miast zareagowa³!

Bardzo wa¿nym dzia³aniem � zwi¹zanym z bezpie-
czeñstwem � by³ udzia³ wszystkich uczniów i na-
uczycieli w projekcie �B³êkitny Patrol i 112� pro-
wadzonym przez pracowników Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Znajomo�æ zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nie-

jednokrotnie mo¿e zmniejszyæ skutki nieszczê�li-
wych wypadków, a nawet � uratowaæ komu� ¿ycie!
Dlatego postanowili�my przypomnieæ sobie jak na-
le¿y zachowaæ siê w sytuacji, kiedy jeste�my �wiad-
kami zaj�cia z udzia³em poszkodowanych. I tak �
dwukrotnie 15 listopada i 3 grudnia 2013 roku w
naszej szkole go�cili ratownicy z Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
Zachodniopomorskiego. Pierwszego dnia w szko-
leniu uczestniczyli nauczyciele, drugiego za� w za-
jêciach � realizowanych w ramach wspomnianego
projektu � umiejêtno�ci udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej zdobywali uczniowie. Mieli�my
okazjê przypomnieæ sobie rodzaje obra¿eñ i sposo-
by zaopatrywania poszkodowanych, a przede
wszystkim � utrwaliæ podstawowe czynno�ci, jakie
nale¿y wykonaæ udzielaj¹c pomocy. Trenowali�my
pod okiem do�wiadczonych wyk³adowców, którzy
dzielili siê swoj¹ fachow¹ wiedz¹ oraz niebywa³ym
do�wiadczeniem. Wszyscy aktywnie wykonywali

polecenia instruktorów, nabywaj¹c umiejêtno�ci,
które kiedy� � byæ mo¿e � uratuj¹ komu� ¿ycie!

Inn¹ form¹ realizacji zadañ z zakresu bezpieczeñ-
stwa by³o uczestniczenie w programie edukacyjnym
Pañstwowej Inspekcji Pracy pt. �Kultura bezpieczeñ-
stwa�. Celem programu by³o podniesienie w�ród m³o-
dzie¿y szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy, doty-
cz¹cej prawa pracy, kszta³towanie �wiadomo�ci za-
gro¿eñ wystêpuj¹cych w �rodowisku pracy oraz po-
pularyzacja podstawowych przepisów, dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy. W projekcie przewi-
dziano przeprowadzenie lekcji tematycznych oraz
udzia³ w spotkaniu podsumowuj¹cym udzia³ szkó³ w
programie. W trakcie wspomnianego spotkania od-
by³y siê pokazy i warsztaty z zakresu u¿ytkowania
�rodków ochrony indywidualnej, zasad udzielania
pierwszej pomocy, zapobiegania powstawania dole-
gliwo�ci uk³adu miê�niowo-szkieletowego i powik³a-
niom uk³adu oddechowego

Wymienione dzia³ania s¹ jedynie przyk³adem na
to, ¿e sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem uczniów,
s¹ dla nas, nauczycieli i dyrekcji, bardzo istotn¹ kwe-
sti¹. Staramy siê równie¿, aby nasi podopieczni ro-
zumieli to. Jak wszyscy bowiem dobrze wiemy � le-
piej zapobiegaæ ni¿ pó�niej mierzyæ siê z konsekwen-
cjami nieprzemy�lanych zachowañ.

Informacje zebra³a i przygotowa³a �
Dorota Jasiejko

� pedagog szkolny

Inicjatywy
profilaktyczne

wp³ywaj¹ce
na bezpieczeñstwo
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Wychowanie to obok edukacji najwa¿niejszy ob-
szar pracy szko³y. Szczególnego znaczenia nabiera
ten fakt w odniesieniu do naszej szko³y. Z analizy
�rodowiska wychowawczego uczniów wynika, ¿e
ich rodziny borykaj¹ siê z wieloma problemami. Sk³a-
daj¹ siê na to trudne warunki mieszkaniowe, niski
stats materialny, bezrobocie. Czê�æ rodzin ma zabu-
rzon¹ strukturê. Trudno liczyæ w takiej sytuacji na
to, ¿e proces wychowania dzieci bêdzie przebiega³
prawid³owo. Staramy siê wiêc, w jak najwiêkszym
stopniu rekompensowaæ dzieciom to, czego nie jest
w stanie zapewniæ im rodzina. Uzupe³niamy lub wrêcz
zastêpujemy jej funkcje w sferze wychowawczej.
Jednym z wa¿niejszych dla nas zagadnieñ w tej dzie-
dzinie jest szeroko pojête bezpieczeñstwo uczniów.

Wiele mówi siê o bezpieczeñstwie dzieci, podej-
muje siê te¿ wiele dzia³añ aby ustrzec je przed nie-
bezpieczeñstwami, na które s¹ czêsto nara¿one. Pra-
cuj¹ nad tym w³adze pañstwowe, szko³y, rodzice.
Wci¹¿ jednak opinia publiczna wstrz¹sana jest do-
niesieniami o tragedii jaka dotknê³a kolejne dziecko.
Okazuje siê wiêc, ¿e nad tym zagadnieniem nale¿y
pracowaæ, a ¿adne dzia³ania, choæby wielokrotnie
powtarzane, nie s¹ pozbawione sensu. Wykszta³ce-
nie pewnych nawyków, nabycie umiejêtno�ci,
uwra¿liwienie, wzbudzenie czujno�ci dziecka w pew-
nych sytuacjach wymaga ci¹g³ej, systematycznej
pracy, wzbogacanej o nowe elementy, prowadzonej
ró¿nymi metodami. Ka¿dy dzieñ pracy w szkole
upewnia nas w tym, ¿e pomimo podejmowania wie-
lu dzia³añ wynikaj¹cych z realizacji Planu Wycho-
wawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, nasi
uczniowie czasami wik³aj¹ siê w niebezpieczne sy-
tuacje. S¹ czasami ofiarami lub sprawcami ró¿nych
zaj�æ, zarówno na terenie, szko³y jak i poza ni¹. Nie
sposób zaplanowaæ w wymienionych programach
realizacjê wszystkich tematów dotycz¹cych tego za-
gadnienia a te, które s¹ zaplanowane realizujemy w
3-letnim cyklu. W niektórych sytuacjach, w przy-
padku okre�lonej grupy dzieci, zasygnalizowane
tylko wcze�niej, musz¹ byæ uzupe³nione o nowe ele-
menty, a podejmowane przez szko³ê dzia³ania musz¹
byæ zintensyfikowane.

Nasza szko³a le¿y w centrum Szczecina, w bardzo
ruchliwym miejscu u zbiegu ulic Jagielloñskiej i Pia-
stów. Zdecydowana wiêkszo�æ dzieci pokonuje dro-
gê do szko³y samodzielnie. Od lat podejmujemy wiêc
wiele dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie dzie-

ciom bezpieczeñstwa w drodze do szko³y. Jednym z
nich, cyklicznie organizowanym jest akcja �Bez-
pieczna Jedynka�. Zaanga¿owana w ni¹ jest ca³a
spo³eczno�æ szkolna:uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce. Akcja skierowana jest g³ównie do uczniów klas
0-III ale bior¹ w niej udzia³ równie¿ starsi uczniowie.
Zdecydowan¹ wiêkszo�æ dzia³añ w ramach przed-
siêwziêcia realizujemy w dwóch pierwszych miesi¹-
cach nauki, kiedy dzieci �ucz¹ siê� lub �przypomi-
naj¹� sobie drogê do szko³y. Czê�æ zadañ realizuje-
my sami, inne przy wspó³pracy z I Komend¹ Policji,
Komend¹ Ruchu Drogowego i Stra¿¹ Miejsk¹. We
wszystkich klasach przeprowadzane s¹ wtedy po-
gadanki, odbywaj¹ siê zajêcia tematyczne. Klasy
pierwsze bior¹ udzia³ w programie �Gryfu�� reali-
zowanym przez policjê. Czasami przebiega³ on w
formie festynu, który organizowali�my na boisku
szkolnym i na który zapraszali�my s¹siednie szko³y.
Wrzesieñ i pa¿dziernik to miesi¹ce, w których ucznio-
wie ucz¹ siê znaków drogowych, poznaj¹ te, które

znajduj¹ siê w pobli¿u szko³y, æwicz¹ z wychowaw-
cami bezpieczne przechodzenie przez jezdniê w oko-
licach szko³y. Na lekcjach w-f-u bior¹ udzia³ w zaba-
wach tematycznych utrwalaj¹cych nabyt¹ wiedzê i
umiejêtno�ci. Wielokrotnie, ró¿nymi sposobami na-
uczyciele sprawdzaj¹ czy uczniowie opanowali 5
zasad przej�cia przez jezdniê. Æwiczymy te¿ scho-
dzenie drog¹ ewakuacyjn¹ i bezpieczne dotarcie na
boisko szkolne. Nasz¹ pracê uatrakcyjniaj¹ zajêcia z
zaproszonymi go�æmi. Oprócz programu �Gryfu��
realizujemy z policj¹ program �Bezpieczny Pierw-
szak�, wspiera nas Komenda Ruchu Drogowego
przeprowadzaj¹c z maluchami kolejne ciekawe zajê-
cia. Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej uwra¿liwiaj¹
dzieci nie tylko na niebezpieczeñstwa zwi¹zane z
poruszaniem siê w ruchu drogowym, ale realizuj¹c
zajêcia pt. �Obcy� ucz¹ bezpiecznych zachowañ w
kontaktach z nieznanymi dzieciom osobami. Kolejn¹
�niespodziank¹� na jak¹ mo¿e natkn¹æ siê dziecko
w drodze do szko³y s¹ zwierzêta. Nasi uczniowie

Jak Jak to robi¹ w SP Nr 1?

�Bezpieczna Jedynka�
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ogl¹daj¹ filmy edukacyjne, dyskutuj¹ i uczestnicz¹
w zajêciach z udzia³em psów. Ka¿de dziecko potrafi
dziêki temu odpowiednio zareagowaæ i przyj¹æ w³a-
�ciw¹ postawê w kontakcie z nieznanym psem. Od
dwóch lat poszerzamy nasz¹ wspó³pracê o kontak-
ty z Zak³adem Linii Kolejowych i funkcjonariuszami
SOK. Dziêki zajêciom pt. �Bezpieczny przejazd-za-
trzymaj siê i ¿yj!� nasi uczniowie potrafi¹ bezpiecz-
nie zachowywaæ siê w okolicach przejazdów kolejo-
wych, na dworcach i podczas podró¿y poci¹giem.

Czê�æ zadañ akcji �Bezpieczna Jedynka� realizowa-
na jest przez ca³y rok szkolny ale jej zasadnicza czê�æ
podsumowana jest pod koniec pa¿dziernika dzia³ania-
mi o charakterze artystycznym: literacko-plastyczno-
technicznymi. Uczniowie klas 0-III bior¹ indywidual-
nie lub grupowo udzia³ w konkursach na rymowane
wiersze o bezpieczeñstwie, wykonuj¹ ilustracje, plaka-
ty, makiety, które eksponowane s¹ na wystawie w holu
szko³y. Zdobyt¹ przez dwa miesi¹ce wiedzê i umiejêt-
no�ci sprawdzaj¹ bior¹c te¿ udzia³ w konkursie �Bez-
piecznych zasad sto-zapamiêtaj to!�.

Nie zapominamy te¿ o starszych uczniach. Przy-
gotowujemy ich do egzaminu na Kartê rowerow¹.
Przy wspó³pracy z Fundacj¹ �Razem Bezpieczniej�
urz¹dzali�my na boisku szkolnym �Miasteczko ro-
werowe� aby uczniowie nauczyli siê bezpiecznie po-
ruszaæ w ruchu drogowym w roli rowerzystów. Wy-
posa¿ali�my ich te¿ w odblaski zwiêkszaj¹ce poziom
ich bezpieczeñstwa podczas jazdy na rowerze o
zmroku.

Rodzicom podczas spotkania w ramach pedago-
gizacji przybli¿ali�my wraz z policj¹ temat �Zagro-
¿enia wynikaj¹ce z niew³a�ciwego poruszania siê
w ruchu drogowym pieszych i zmotoryzowanych�.
Chcieli�my tym sposobem uzmys³owiæ rodzicom ich
rolê w dbaniu o bezpieczeñstwo dzieci.

Kolejnym tematem, którym zajêli�my siê szerzej w
ubieg³ym roku szkolnym by³a �Cyberprzemoc�.
Podsunê³y go nam incydenty maj¹ce miejsce na te-
renie szko³y z wykorzystaniem przez uczniów tele-
fonów komórkowych i uwagi zg³aszane przez rodzi-
ców dotycz¹ce niew³a�ciwego korzystania przez
dzieci z Internetu w domu. Po inerwencjach i rozmo-
wach z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami
podjêli�my systemowe dzia³ania. Wprowadzili�my
zmiany w Regulaminie Szko³y jasno okre�laj¹c w
jakich sytuacjach uczniowie mog¹ korzystaæ z tele-
fonów komórkowych na terenie szko³y i co grozi za
z³amanie ustalonych zasad. Informacje o tym zosta-
³y przekazane wszystkim uczniom i rodzicom pod-
czas zebrañ. Korzystaj¹c z pomocy Stra¿y Miejskiej
przeprowadzili�my w klasach starszych zajêcia na
temat �Cyberprzemocy�. Do tematu wracali podczas
zajêæ nauczyciele informatyki i pedagog szkolny. O

tym, jak wiele niebezpieczeñstw niesie za sob¹ nie-
kontrolowane przez rodziców korzystanie przez dzie-
ci z Internetu, informowali�my rodziców podczas
ich pegagogizacji w trakcie zebrañ, przeprowadzo-
nej z udzia³em funkcjonariuszki Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji. Nasze dzia³ania przynios³y oczeki-
wane efekty. Na terenie szko³y uczniowie we w³a-
�ciwy sposób korzystaj¹ z telefonów komórkowych.
Przesta³y tak¿e do nas docieraæ sygna³y o niezgod-
nym z prawem korzystaniem przez uczniów z Inter-
netu w domu. Przeprowadzona po pewnym czasie
przez pedagoga ankieta w�ród uczniów klas IV-VI,
potwierdzi³a, ¿e podjête szybko dzia³ania i objêcie
nimi tak¿e rodziców sprawi³y, ¿e uczniowie w bez-
pieczny sposób korzystaj¹ z komputerów w domu.
S¹ �wiadomi zagro¿eñ i konsekwencji wynikaj¹cych
z ³amania okre�lonych zasad.

Opisane powy¿ej dwa przedsiêwziêcia, to tylko
fragment dzia³añ jakie podejmujemy w celu zadba-
nia o bezpieczeñstwo uczniów. Dbamy o to, aby
dzieci w ka¿dym miejscu i sytuacji umia³y przestrze-
gaæ zasad bezpieczeñstwa - w domu, w miejscu wy-
poczynku, w budynku szko³y czy na podwórku. Or-
ganizujemy wiêc co roku akcje: �Bezpieczne waka-
cje�, �Bezpieczne ferie�, �Bezpieczne pos³ugiwa-
nie siê �rodkami pirotechnicznymi�, �Jestem bez-
pieczny nad wod¹�. Uczymy rozpoznawania i zacho-
wania �rodków ostro¿no�ci w zetkniêciu z substan-
cjami truj¹cymi. Podczas warsztatów uczymy udzie-
lania pierwszej pomocy przy omdleniach,, krwoto-
ku, skaleczeniu, oparzeniu, u�wiadamiamy zagro¿e-
nia wynikaj¹ce z charakterystycznych pór roku i z
pos³ugiwania siê pr¹dem. Prowadzimy ko³o �Bez-
pieczny uczeñ�.

Bez zrozumienia samego siebie i innych ludzi,
swoich lêków, emocji wywo³anych ró¿nymi sytu-
acjami w szkole, w domu i w kontaktach z rówie�ni-
kami czyli bez bezpieczeñstwa psychicznego, trud-
no zadbaæ o swoje bezpieczeñstwo fizyczne. Z tego
te¿ powodu zajêcia dotycz¹ce sytuacji konflikto-
wych czy zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu, jakie mog¹
mieæ miejsce na terenie szko³y i poza ni¹ poprzedza-
my omówieniem tematów zwi¹zanych z ¿yciem emo-
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cjonalnym i spo³ecznym uczniów. Chcemy aby nasi
uczniowie zrozumieli nie tylko samych siebie, ale
aby potrafili �odczytywaæ� uczucia i intencje innych
ludzi bez pochopnego ich os¹dzania. Aby umieli te¿
w okre�lonych sytuacjach zachowywaæ siê aser-
tywnie. Dbaj¹ o to wychowawcy realizuj¹c na go-
dzinach wychowawczych okre�lone tematy i oso-
by realizuj¹ce w kl. I-VI programy profilaktyczne np.
�Spójrz inaczej�, prowadz¹ce ART i zajêcia o cha-
rakterze socjoterapeutycznym.

Praca z uczniami nie przyniesie oczekiwanych
efektów bez wspó³pracy z rodzicami, a z tym w
niektórych klasach mamy problemy. Opiekunom
uczniów czêsto brakuje okre�lonej wiedzy i umie-
jêtno�ci, s¹ nieporadni wychowawczo i pope³-
niaj¹ wiele b³êdów. Spotykaj¹c siê z nimi pod-
czas zebrañ, przekazujemy im wiêc tê wiedzê, któ-
ra jest niezbêdna do zapewnienia dzieciom po-
czucia bezpieczeñstwa. Mamy te¿ nadziejê, ¿e
chocia¿ w pewnym stopniu przyczyniamy siê do
ukszta³towania przez nich takiej osobowo�ci
dzieci, która uchroni je w dalszym ¿yciu przed
wieloma niebezpieczeñstwami. Tym w³a�nie ce-
lom podyktowane s¹ nasze dzia³ania polegaj¹ce
na systematycznej pedagogizacji rodziców pro-
wadzonej przez nauczycieli i zapraszanych go-
�ci albo poprzez akcje informacyjno-edukacyj-
ne przygotowywane w holu szko³y-miejscu naj-
czê�ciej odwiedzanym przez rodziców. Staramy
siê te¿ u�wiadomiæ rodzicom, jak wielka odpo-
wiedzialno�æ spoczywa na nich z racji posiada-
nia dzieci. To z tego powodu wszyscy rodzice
naszych uczniów otrzymali ju¿ na pocz¹tku roku
szkolnego materia³y nt. �Obowi¹zki rodziców w
�wietle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opie-
kuñczego oraz innych dokumentów�.

Podejmowane przez nas dzia³ania przynosz¹ do-
bre efekty. Nasi uczniowie nie s¹ ofiarami wypad-
ków w ruchu drogowym, nie s¹ notowanymi przez
policjê sprawcami bójek, kradzie¿y, nie ma w�ród
nich narkomanów. Wci¹¿ podejmujemy nowe dzia-
³ania w celu podniesienia stanu bezpieczeñstwa
naszych uczniów, ale borykamy siê te¿ z pewny-
mi problemami. Nasz¹ bol¹czk¹ jest bezpieczeñ-
stwo naszych uczniów na boisku szkolnym-ogól-
nodostêpnym w godzinach popo³udniowych i
wieczornych i brak skutecznego nadzoru nad nim
ze strony s³u¿b mundurowych. System monito-
ringu na terenie szko³y spe³nia swoj¹ rolê i poma-
ga nam w rozwi¹zywaniu niektórych problemów.
Ten na boisku nie jest niestety tak dobry i z pew-
no�ci¹ nad tym zagadnieniem bêdziemy praco-
waæ w najbli¿szej przysz³o�ci.

Teresa Filipska

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej �Morze przygody

� z wiatrem w ¿aglach�

Zajêcia praktyczne na wodzie
rozpoczête!

Kontynuujemy tradycjê wychowania morskiego
w Centrum ̄ eglarskim Pa³acu M³odzie¿y. 8 pa�dzier-
nika dzieci ze SKEM  klasy pierwszej A i B pod opiek¹
p. Marzenny Ostrowskiej i Jolanty Piñkowskiej roz-
poczêli przygodê na wodzie.

Poznali�my obiekty Centrum ̄ eglarskiego oraz prze-
pisy bezpiecznego poruszania siê po przystani, nad
wod¹ i ju¿ na ³odzi, na wodzie oraz podczas p³ywania.
Poznali�my te¿ rodzaje jednostek p³ywaj¹cych, na
których bêdziemy zdobywaæ swoje pierwsze do-
�wiadczenia. Zapoznali�my siê z budow¹ najmniej-
szego jachtu Optymist i prawid³owej postawy sterni-
ka, a tak¿e jak wa¿na jest wspó³praca w grupie i wza-
jemna pomoc. Po szkoleniu podstaw ¿eglowania oraz
bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wod¹ ru-
szyli�my na zajêcia praktyczne. Pop³ynêli�my na
DeZecie Gerbera, gdzie obserwowali�my jak nasz in-
struktor �.. �wietnie steruje, ustawia ¿agle odpo-
wiednio do wiatru aby�my mogli pop³yn¹æ tam gdzie
chcemy. Nastêpnie ju¿ w parach z niepewn¹ min¹
wsiedli�my do ³ódki Optymist i sami mogli�my ni¹
starowaæ i pomagaj¹c sobie pagajami aby p³yn¹æ w
wyznaczonym kierunku. Pogoda sprzyja³a i po nie-
samowitych doznaniach na wodzie mogli�my sko-
rzystaæ z ró¿nych zabaw i gier dydaktycznych do-
stêpnych na terenie Centrum. Gdy zg³odnieli�my,
upiekli�my sobie kie³baski na ognisku. By³o super!!!

Fotoreporta¿ na str. 32

Aleksander Doba go�cinnie
w SP 41

8 pa�dziernika go�cili�my pana Aleksandra Dobê
- podró¿nika, który jako pierwszy cz³owiek w histo-
rii samotnie przep³yn¹³ kajakiem Ocean Atlantycki z
kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Po-
³udniowej). Op³yn¹³ kajakiem Morze Ba³tyckie i Baj-
ka³. Równie¿ jako pierwszy op³yn¹³ ca³e polskie
wybrze¿e z Polic do Elbl¹ga oraz Polskê po przek¹t-
nej z Przemy�la do �winouj�cia. Jest Br¹zowym
medalist¹ mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim.

Ten wielki cz³owiek opowiada³ nam o swoich wy-
prawach specjalnie skonstruowanym kajakiem, spo-
tkaniach z rekinami, ¿ó³wiami, lataj¹cymi rybami. Poka-
zywa³ filmy i zdjêcia ze swojej ekscytuj¹cej podró¿y.

Po prelekcji uczniowie nie mogli rozstaæ siê z pa-
nem Aleksandrem, robili wspólne zdjêcia z podró¿-
nikiem, czekali w kolejce po autograf.

Spotkaniu towarzyszy³o czujne oko kamery Tele-
wizji Regionalnej.

Karina Czerechowicz , opiekunka SKEM
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Mistrzostwa �wiata P³ywaków � Ratowników Re-
scue 2014 w Montpellier we Francji zakoñczy³y siê
ogromnym sukcesem zawodników Centrum Kszta³-
cenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie.

W pierwszym tygodniu mistrzostw �wiata rozgrywa-
ne by³y wy�cigi reprezentacji narodowych, w których
wziê³y udzia³ 34 dru¿yny m.in. z takich krajów, jak: Japo-
nia, Malezja, Nowa Zelandia, Brazylia, USA, Egipt, Ar-
gentyna, Australia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Ka-
nada, Francja. W drugim tygodniu 96 zespo³ów zmie-
rzy³o siê klubowych mistrzostwach �wiata Rescue 2014.

W mistrzostwach klubowych CKS Szczecin repre-
zentowa³a dru¿yna pod kierunkiem trenera S³awomi-
ra Juszkiewicza i Jaros³awa Gapskiego w sk³adzie:
Tomasz Szwarczewski, Konrad Magdziarz, Aleksan-
der Basowski, Paulina Wojty�, Nikola Vacek, Kinga
Maciupa, Monika Szko³ek, Cezary Kêpa, Wojciech
Kotowski, Szymon Zabawa, Norbert Adamowski,
Adam Wojcieszonek, Micha³ Krajnik, Micha³ Fron-
czyk oraz Klaudiusz Matura, Anna Nocoñ, Magdale-
na Skudlik, Aleksandra Spodzieja z WOPR Ruda �l¹-
ska i Weronika �liczniak z MOSiR Lublin.

Adam Wojcieszonek zosta³ MISTRZEM �WIA-
TA JUNIORÓW w konkurencji bieg na 2 km po
pla¿y, a zawodnicy: Cezary Kêpa, Szymon Zabawa,
Tomasz Szwarczewski i Klaudiusz Matura zostali
WICEMISTRZAMI �WIATA JUNIORÓW w szta-
fecie 4x25 m holowanie manekina i ustanowili nowy
rekord Polski juniorów!

Ponadto zawodnicy CKS Szczecin osi¹gnêli na-
stêpuj¹ce wyniki indywidualne i zespo³owe:

Cezary Kêpa � IV miejsce na 50 m holowanie ma-
nekina (rekord Polski juniorów),

Anna Nocoñ � IV miejsce na 100 m ratowanie ma-
nekina z pasem oraz w konkurencji na 100 m w p³e-
twach,

Monika Szko³ek � VI miejsce na w biegu na 2 km
po pla¿y,

Cezary Kêpa, Szymon Zabawa, Klaudiusz Matu-
ra i Adam Wojcieszonek � V miejsce w sztafecie
4x50m z przeszkodami,

Szymon Zabawa i Cezary Kêpa � IX miejsce w
wy�cigu na desce,

Paulina Wojty�, Magdalena Skudlik, Anna No-
coñ i Weronika �licznak � VII miejsce w sztafecie
4x25m holowanie manekina (rekord Polski juniorek).

Reprezentacja CKS Szczecin zajê³a w klasyfikacji
generalnej XII miejsce (miejsce VII na p³ywalni, a
miejsce XV na pla¿y).

Zawodnicy CKS Szczecin �wietnie spisali siê tak-
¿e w mistrzostwach reprezentacji narodowych. Do
kadry Polski powo³ano na te mistrzostwa o�mioro
zawodników CKS: Wojciecha Kotowskiego, Ceza-
rego Kêpê, Szymona Zabawê, Micha³a Fronczyka,
Nikolê Vacek, Kingê Maciupê, Monikê Szko³ek i
Paulinê Wojty�.

Oto ich wyniki:
Szymon Zabawa, Cezary Kêpa z zawodnikami z Lu-

blina: Krzysztofem Rutkowskim i Arkadiuszem �rod-
kiem � IV miejsce w sztafecie 4x50 m z pasem (rekord
Polski juniorów: 1:33,71) oraz V miejsce w sztafecie
4x50 m z przeszkodami (rekord Polski juniorów: 1:45,73).

Wojciech Kotowski z Arkadiuszem Kul¹, Seba-
stianem Karczewskim, Adamem Dubielem � VI
miejsce w sztafecie 4x25 m holowanie manekina (re-
kord Polski seniorów: 1:10,17).

Cezary Kêpa � VII miejsce na 50 m holowanie
manekina (rekord Polski juniorów: 32,94).

W Montpellier oraz na pla¿y La Grande � Motte we
Francji, gdzie zorganizowano mistrzostwa Rescue 2014
zmierzy³y siê najlepsze dru¿yny p³ywaków ratowników
z ca³ego �wiata: 96 zespo³ów klubowych i 34 reprezen-
tacje narodowe. W kategorii seniorów, juniorów oraz
open wystartowa³o ponad 4 tys. zawodników w konku-
rencjach rozgrywanych na p³ywalni, np.: 200 m z prze-
szkodami, 50 m holowanie manekina, 100 m w p³etwach,
100 m ratowanie manekina z pasem, 200 m super ratow-
nik, sztafety: 4x25 m holowanie manekina, 4x50 m z pa-
sem i 4x50 m z przeszkodami oraz w konkurencjach pla-
¿owych: wy�cig � p³ywanie, sprint po pla¿y, bieg na 2
km, wy�cig na desce, wy�cig ratunkowy z desk¹, flagi
pla¿owe, oceanman, wy�cigi kajaków i akcja ratunkowa
z pasem. Mistrzostwom towarzyszy³y zawody Masters,
IRB, Surfboat, Paddleboard Race LD. Kolejne mistrzo-
stwa �wiata za dwa lata w Holandii!

Ela Rudzka
� CKS Szczecin, ul. Rydla

Fotoreporta¿ na str. 31

Mamy mistrza
i wicemistrzów �wiata!

Centrum Kszta³cenia Sportowego
ma powody do dumy
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Jadwiga Nijaka

Bukiety

  NAUCZYCIELSKIE 
PASJE

Zdjêcia: 
Olgierd Wac³awik

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Storczyki

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

Wielkie przygotowania 
do TTSR 2013

Zdjêcia: Wojciech Tomczak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza

Moja Norwegia, czyli obrazy
 malowane na jedwabiu

Joanna Dunin-Witowska

Spotkanie                    
z Marsza³kiem 

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

W glinie zaczarowane

Pracownia Ceramiczna 
– Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Zdjêcia: archiwum szko³y

Przedszkole Publiczne 
Nr 3 w Szczecinie

„Eko 
Odkrywcy”

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014

CKS kszta³ci 
mistrzów œwiata

Zdjêcia: archiwum szko³y
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Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 

  Fot.: Aneta Klonowska
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Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

II Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 

„Morskie opowieœci”                    

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

Turystyka szkolna 
w obiektywie

Zdjêcia: archiwum Centrum Kszta³cenia Sportowego

Ferie w Pa³acu 
M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Uczniowie
na turystycznych 

szlakach

W obiektywie Iwony Sarnickiej

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2013

Akcja Lato 2013
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Maækowiak

The Tall Ships Races 2013

M³odzi         
zdobywaj¹ morza (2)

To ju¿ Jesieñ
w Centrum

¯eglarskim...
Zdjêcia: Monika Maækowiak

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Zdjêcia:
Monika Maækowiak
Wojciech Tomczak

Program 
Edukacji 
Morskiej       

i ¯eglarskiej 
w praktyce

Pracownia Ceramiczna – Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Spotkanie z  pisark¹ A. Petrusewicz SP nr 35.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 Ksi¹¿nica Pomorska.

Spotkanie pt. Dzieci Dzieciom 22.04.13 – Ksi¹¿nica Pomorska.

Rodzinne czytanie dzieciom – 01.06.2013.

Spotkanie pt.Mruczê wiêc jestem – 13.05.2013.

Przedstawienie – Czerwony Kapturek 29.05.2013- Ksi¹¿nica Pomorska.

Miko³ajki z Bajk¹ 05.12.13 Przedszkole Publiczne nr 80.

Ksi¹¿nica Pomorska w Szczecinie

Zdjêcia: Iza Ginett, Paulina Kolasiñska, Robert Florczak 

V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
                 SZCZECIN 2014

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

 w obiektywie Iwony Sarnickiej

 Szczecin 2014

W obiektywie Moniki 
Wilczyñskiej

II Wojewódzki Konkurs 
Fotograficzny

„Piêkno                   
drzew”

Zdjêcia: archiwum szko³y

Zdjêcia: Monika Maækowiak,

Centrum ¯eglarskie  w Szczecinie

Przygoda na wodzie

Zdjêcia: Monika Maækowiak, 
           Wojciech Tomczak

Na szlaku wielkich 
wypraw – 2014
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