


UCZESTNICY PROJEKTU 
BEZPIECZNA + 

•Uczniowie klas I-VII (102 uczniów) i klas 

II-III oddziałów gimnazjalnych (32 

uczniów) 

•Nauczyciele  

•Rodzice dzieci uczęszczających do 

Szkoły  Podstawowej 

 



TYTUŁ PROJEKTU:  

„Bezpieczni w szkole, bezpieczni na 
drodze, bezpieczni w domu, 
bezpieczni podczas wypoczynku” 

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 
stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 
2018roku. 



DZIAŁANIA REALIZOWANE W 
RAMACH PROJEKTU 



DZIAŁANIA ZWIĄZANIE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM UCZNIÓW 



KONTRAKTY KLASOWE 

Wychowawcy wszystkich klas 

biorących udział w projekcie 

wypracowali kontrakty klasowe 

uwzględniające zachowania służące 

budowaniu pozytywnego klimatu szkoły 

i klasy poprzez stworzenie 

prawidłowych relacji równieśniczych 



KONTRAKT 
KLASOWY 
KLASY VII  



BEZPIECZNI NA DRODZE I 
W DOMU 



SPOTKANIE Z POLICJANTAMI Z 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W 

MIECHOWIE 

Spotkanie 

miało miejsce 6 

lutego i 1 

marca 2018 r. 

w budynku 

Szkoły 

Podstawowej w 

Tczycy 



SPOTKANIE Z POLICJANTAMI Z 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W 

MIECHOWIE 

Celem spotkanie było uświadomienie 
uczniom grożących im niebezpieczeństw, 
które mogą pojawić się w trakcie zabawy, 
korzystania z Internetu oraz podczas 
poruszania się po drodze. 

Każda klasa otrzymała od policjantów 
kamizelki odblaskowe. 











BEZPIECZNIE SPĘDZAM 
CZAS WOLNY 



WIDOWISKO JASEŁKOWE DLA 
SPOŁECZNOŚCI PARAFII TCZYCA  

7 stycznia 
uczniowie 
zaprezentowali 
występ 
jasełkowy w 
Kościele w 
Tczycy w celu 
integracji ze 
społecznością 
lokalną.  





WIDOWISKO JASEŁKOWE DLA 
PENSJONARIUSZY DOMU 
SAMOPOMOCY W JELCZY 

• 11 stycznia 

pensjonariusze Domu 

Samopomocy w Jelczy 

odwiedzili naszą 

szkołę, gdzie 

uczniowie 

zaprezentowali dla 

nich występ Jasełkowy 

w celu integracji ze 

społecznością lokalną 





PRZEGLĄD WIDOWISK 
JASEŁKOWYCH  

• 13 stycznia uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w 

Miechowskim Przeglądzie 

Widowisk Jasełkowych, gdzie 

mogli zintegrować się z 

uczniami innych szkół i 

mieszkańcami powiatu 

miechowskiego. 



SZKOLNA DYSKOTEKA 

7 kwietnia odbyła się Szkolna  

Dyskoteka, zorganizowana 

wspólnie z nauczycielami, 

uczniami i rodzicami. Zabawa 

początkowo zaplanowana była 

na dzień 10 lutego, jednak w 

związku z bardzo dużą absencją 

uczniów w porozumieniu z Radą 

Rodziców i uczniami została 

przesunięta. 





CYBREPRZEMOC 



ZAJĘCIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA W SIECI  

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych jak 

i nauczyciele informatyki na zajęciach 

komputerowych i informatyki przeprowadzili 

lekcje mające na celu uświadomienie uczniom 

niebezpieczeństw związanych z używaniem 

Internetu. Zajęcia odbywały się we wszystkich 

klasach od 8 stycznia do 28 lutego. 

 



BEZPIECZNIE KORZYSTAMY 
Z UROKÓW ZIMY 



WYJAZD NA ZIMOWISKO W 
KOŚCIELISKU  

W pierwszym tygodniu ferii od 12 do 15 lutego 2018 r. 
odbyło się zimowisko narciarskie zorganizowane przez Szkołę 
Podstawową w Tczycy. W zimowisku wzięło udział  58 
uczniów z naszej szkoły oraz ze szkoły w Miechowie – 
Charsznicy. Uczestnicy,  pod opieką instruktorów i 
wychowawców, korzystali ze stacji narciarskiej Witów Ski i 
pensjonatu „Chotarz” w Kościelisku. 

 



 





ZIMOWISKO W KOŚCIELISKU  

• Odbyło się szkolenie teoretyczne dotyczące zasad zachowania się na 

stoku narciarskim. Omówiono Dekalog FIS czyli kodeks zachowania 

dla narciarzy oraz zasady przebywania w ośrodku narciarskim. 

• Uczestników wyposażono dla bezpieczeństwa w kamizelki 

odblaskowe. W początkowym okresie instruktorzy skupili swoją 

pracę na oswojeniu dzieci ze sprzętem narciarskim oraz zapoznali je z 

zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stoku narciarskim oraz 

podczas korzystania z wyciągów. Następnie przystąpili do pierwszych 

ćwiczeń. 



ZIMOWISKO W KOŚCIELISKU  

• Uczestnicy, którzy  potrafili jeździć, doskonalili swoje 

umiejętności pod okiem instruktorów i wychowawców, a ci, 

którzy nie umieli jeździć uczyli się jak jeździć pługiem, 

skręcać, hamować, wyjeżdżać wyciągiem.  

 



ZIMOWISKO W KOŚCIELISKU  

• Oprócz zajęć narciarskich uczestniczyliśmy, także w zajęciach w Termach 

Chochołowskich, gdzie po wcześniejszym zapoznaniu uczestników z 

zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na basenach korzystaliśmy z 

uroków kąpieliska. 

 



 





Wyjazd był znakomitą formą aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. 

Sprzyjał wyrabianiu  

w dzieciach nawyku aktywności fizycznej w wolnych chwilach z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, warunkując prawidłowy rozwój i zdrowie. Tworzył postawy do przyjęcia 

określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki, sportu i 

krajoznawstwa. Utrwalał umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad 

sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego  

i społecznego 

 



SZKOLENIE NAUCZYCIELI 



SZKOLENIE NAUCZYCIELI  

• Tytuł: „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 

mojej szkole lub klasie” 

• Szkolenie odbywało się w dwóch etapach: 

• 5 kwietnia – „Dziecko ze specjalnymi potrzebami w szkole 

ogólnodostępnej” 

• 17 kwietnia – „Wczesna diagnoza dysgrafii, dysleksji, 

dyskalkulii” 

Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności pracy z 

dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacjynymi. 



„NAŁOGOM MÓWIĘ NIE” 

Cykl lekcji wychowawczych 



DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ 
PEDAGOGA SZKOLNEGO P. EWĘ 

DELĘ  

1. Realizacja programu profilaktyki 

alkoholowej: Program Domowych 

Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” 

2. Cykl zajęć poświęconych problematyce 

profilaktyki uzależnienień – w klasach VII 

oraz II i III gimnazjum. 

3. Cykl zajęć poświęconych problematyce 

profilaktyki uzależnienień – w klasach IV-

VI 

 



PROGRAM DOMOWYCH 
DETEKTYWÓW  

„JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”  

• Program ten był  realizowany w klasie V . Obejmował 13 uczniów i  ich rodziców. 

• Celem programu jest uchronienie dzieci przed zbyt wczesnym sięganiem po alkohol i 
zapobieganie problemom, zanim one wystąpią. Program  ten opiera się na  przekonaniu, 
że  normą jest stan, w którym młodzież szkolna  nie pije alkoholu. Wobec  tego 
nastolatkom przekazuje zdecydowany komunikat „nie pij”.  

• Zajęcia w tej klasie odbyły się: 04.04.2018r, 11.04.2018r, 25.04.218r, 16.05.2018r, 
06.06.2018r. 

• W każdym tygodniu uczniowie  otrzymali zeszyt do wspólnej pracy  z rodzicami. 
Zeszyty składały się z komiksów, zadań dla drużyn Domowych  Detektywów, uwag dla 
rodziców oraz Wyników Domowych Detektywów. Po zakończeniu wspólnej pracy 
uczniów i rodziców nad każdym z zeszytów, uczniowie wypełniali , podpisywali Kartę 
Wyników i przynosili ją do szkoły, zapisywali liczbę zadań, które wykonali wspólnie z 
rodzicami. Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili „Kapsułę czasu”- włożyli ją do 
koperty i zakleili. Do „ Kapsuły  czasu” wrócimy po roku czasu, wtedy uczniowie 
zobaczą, jakie zmiany zaszły w ich życiu. Kontynuacja tego programu nastąpi w 
przyszłym roku szkolnym. 

 



CYKL ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH 
PROBLEMATYCE PROFILAKTYKI 

UZALEŻNIEŃ  

• Celem tych zajęć było dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych 

wyborów. Zwłaszcza młodzi zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą 

o mechanizmach i następstwach takich zachowań. Zajęcia przeprowadzono z 

młodzieżą w klasie VII SP, oraz w klasie II i III gimnazjalnej, która częściej narażona 

jest na podejmowanie zachowań ryzykownych związanych z eksperymentowaniem z 

różnymi substancjami, w tym psychoaktywnymi i psychotropowymi.  

• Tematyka lekcji: 

• „Substancje uzależniające” 

• „Narkotyki – to mnie kręci” 

• Używanie i nadużywanie alkoholu” 

• „Dopalacze – nie daj się skusić” 

 



CYKL ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH 
PROBLEMATYCE PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ DLA KLAS IV-VI 

• Celem tych zajęć było uświadomienie uczniom jak „środki psychoaktywne” 

wpływają na organizm człowieka, jakie są przyczyny sięgania po nie, co to jest nałóg, 

jak być asertywnym, jak dokonać wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia, wiedzieć 

jakie są zalety i zasady zdrowego stylu życia. 

• Efektem   było  wypracowanie „klasowego dekalogu zdrowego stylu życia”: 

 



KLASOWY DEKOLG ZDROWEGO 
STYLU ŻYCIA  

1. Uprawiam sport: jeżdżę na rowerze, rolkach, biegam, gram w piłkę. 

2. Przebywam na świeżym powietrzu. 

3. Prowadzę aktywny i zdrowy styl życia. 

4. Zdrowo się odżywiam – jem dużo owoców i warzyw. 

5. Znam przyczyny i skutki nałogów. 

6. Jestem asertywny – potrafię powiedzieć NIE. 

7. Dokonuję właściwych wyborów. 

8. Wiem, że nałogi pogarszają jakość życia, ograniczają wolność człowieka, 
doprowadzają do chorób i często są przyczyną przedwczesnej śmierci. 

9. Wiem co to są środki psychoaktywne – czyli substancje, które powodują 
uzależnienia (np. alkohol, papierosy, narkotyki). 

10. Wiem, że „jestem kowalem swojego losu”.  

 



DZIAŁANIA WYCHOWAWCÓW  

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych również przeprowadzili zajęcia 

dotyczące profilaktyki uzależnień. Uczniowie poznając zagrożenia wynikające ze 

stosowania substancji psychoaktywnych, zrozumieli konieczność walki z niezwykle 

łatwym dostępem do nich. Nauczyli się prezentować własne zdanie  

i bronić go. Główny wniosek, jaki pojawił się po zajęciach brzmiał: „Przed używkami 

można się obronić  

i naprawdę warto!”. 

 



SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE 

• „Nauczyć Ufoludka” – uczniowie klas I-III wzięli udział w 

przedstawieniu 30 kwietnia w Krakowie. Jest to 

przedstawiona w zabawny sposób bajka edukacyjna mająca 

na celu promocję szeroko rozumianego zdrowego stylu 

życia i walki z nałogami charakterystycznymi dla wieku 

wczesnoszkolnego. 

• „Retusz” – uczniowie klas V-VII i gimnazjum obejrzeli go 30 

kwietnia w szkole. Spektakl ten pogłębiał wiedzę na temat 

szkodliwości uzależnień a także analizował mechanizmy ich 

wpływu na człowieka, Uczył umiejętności asertywnych. 





JAK PRZECIWDZIAŁAĆ 
AGRESJI I PRZEMOCY? 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów 



CYKL ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH 
Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM 

• W ramach projektu  „Bezpieczni w szkole, bezpieczni na drodze, bezpieczni w 

domu, bezpieczni podczas wypoczynku” Pani Pedagog przeprowadziła cykl zajęć 

warsztatowych dla uczniów klas I-III,  IV- VII oraz klasy II i III gimnazjum „Jak 

przeciwdziałać agresji i przemocy”.  

• Zajęcia te służyły przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami 

i uprzedzeniami, miały na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych takie jak 

komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami. 

 



SPEKTAKL „TAJEMNICZY 
OGRÓD” 

• W ramach realizacji działania 
uczniowie klas IV-VI obejrzeli 
spektakl „Tajemniczy ogród” w 
teatrze w Krakowie 24 kwietnia. 
Przed wyjazdem uczniowie 
zostali zapoznani z regulaminem 
wycieczki. 

• Na przykładzie trójki bohaterów 
spektaklu podkreślona została 
ważna rola miłości i przyjaźni, 
która jest niezbędna dla 
prawidłowego rozwoju dziecka 
oraz kształtowania jego 
osobowości i charakteru, a także 
akceptacji innych. 



ILUSTROWANY KODEKS 
BEZPIECZEŃSTWA 

Konkurs plastyczny 



KONKURS PLASTYCZNY 

W ramach projektu nauczyciel plastyki Maria Prędka przy współpracy 

Anny Kyć i Teresy Maniak zrealizowała konkurs plastyczny pt. ” 

Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa”, którego celem było uwrażliwienie 

dzieci na zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze, w Internecie, 

bezpiecznego spędzania wolnego czasu.  

Na początku marca został ogłoszony konkurs we wszystkich klasach I-VII 

oraz II i III gimnazjum.  Czas trwania konkursu – 1 marca – 30 maja. 

Temat konkursu dokładnie omówiono podczas pogadanki. Regulamin 

konkursu został wywieszony na korytarzach i w pokojach nauczycielskich. 

Nauczyciele plastyki pozostawili uczniom dowolność techniki  plastycznej, 

zaproponowali i omówili plakat, rysunek, kontrakty klasowe dotyczące 

właściwego zachowania, oraz zrealizowano następujące malarstwo, kolaż, 

kompozycje, wyklejanki, wydzieranki.  









• Przeprowadzony konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości potrzeby zachowania 

zasad bezpieczeństwa uczniów zarówno tworzących prace, jak i oglądających je. Twórcy 

mogli przeanalizować dokładnie poruszane problemy, a wystawa przyczyniła się do promocji 

lepszego, bezpiecznego życia. 

• Inne aspekty to: zastosowanie się do zasad ruchu drogowego, zasady bezpiecznego 

poruszania się w szkole i zgodnej, wspólnej zabawy, bezpiecznego poruszania się w 

Internecie, asertywności wobec używek, zabezpieczenie przed dziećmi źródeł ognia, zasady 

ewakuacji w sytuacji np. zagrożenia pożarem,  relaksu nad wodą w miejscach strzeżonych, 

bezpiecznej zabawy w odpowiednio przygotowanych dla dzieci miejscach. 

• Prace plastyczne obrazujące zasady bezpieczeństwa uświadomiły uczniom potrzebę bycia 

ostrożnym, przywidującym i tym samym bezpiecznym. 

 



PRACA WIKTORA PRĘDKIEGO 
KL. IIIA GIMNAZJUM 



PRACA MAGDALENY ADRABŃSKIEJ 
KL. I I IA GIMNAZJUM 



WRĘCZENIE NAGRÓD  

• Wręczenie nagród 

uczniom 

wyróżnionym w 

konkursie odbyło się 

30 kwietnia. 



STRAŻAK ZAWSZE POMOŻE 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE 



ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z 
DRUHAMI OSP W TCZYCY 

W ramach projektu „Bezpieczna+” 26 kwietnia oraz 1 czerwca w naszej szkole odbyły 

się spotkania z przedstawicielami Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.   

W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.   

Celem spotkania  było zapoznanie dzieci z pracą strażaka, sprzętem strażackim, 

udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach oraz 

praktyczne ćwiczenia w gaszeniu pożaru.  Uczniowie mogli zobaczyć wyposażenie wozu 

strażackiego oraz wejść do jego wnętrza. Uczyli się udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  











CELE WARSZTATÓW  

Uczniowie odbyli również warsztaty, których celem było: 

• ćwiczenie przez uczniów zasad udzielania pierwszej 

pomocy, 

• poznanie zasad postępowania w obliczu niebezpieczeństw 

związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi, 

• poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem ze sprzętu 

rolniczego oraz gospodarstwa domowego. 

• Nabyli praktyczne umiejętności ratownicze, które mogą 

wykorzystać w chwili zagrożenia swojego życia lub innych 

osób. Spotkania te wiele  nauczyły dzieci i uświadomiły jak 

ważna i odpowiedzialna jest praca strażaka. 

 



WIZYTA W PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ I 
NADLEŚNICTWIE W 

MIECHOWIE  



SPOTKANIE W  STRAŻY  
POŻARNEJ  

• 18 kwietnia 2018r. uczniowie klas: I, II i III Szkoły Podstawowej w Tczycy wraz z 
wychowawczyniami – Iwoną Malżycka, Teresą Maniak i Zofią Kitą  odbyli wizytę w 
Straży Pożarnej  w Miechowie. Na miejsce uczniowie pojechali autokarem, jednak zanim 
do niego wsiedli przypomniano przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas  
podróżowania tym środkiem lokomocji. 

• W straży uczniowie zapoznali się z obiektem, w którym pracują zawodowi strażacy 
oraz z pracą strażaków. Dzieci zwiedzały biura komendy straży a w tym doskonale 
multimedialnie wyposażone stanowisko kierowania. Sympatyczni panowie strażacy z 
jednostki ratowniczo – gaśniczej poświęcili dzieciom dużo czasu i uwagi, zaprezentowali 
sprzęt ratowniczo – gaśniczy. 

• Poinformowali, jak należy się zachować na wypadek powstania pożaru lub innego 
zagrożenia. Aby dzieci mogły jeszcze lepiej poczuć klimat strażackiego ducha, 
zaprezentowali, jak wygląda gaszenie palącego się oleju na kuchni gazowej. Strażacy 
zadawali uczniom liczne pytania, których zadaniem było sprawdzenie wiedzy dzieci o 
pożarach i metodach postępowania wypadku ich wystąpienia. Odpowiedzi często 
rozwijali, potwierdzając ich słuszność przykładami bezpośrednio z życia wziętymi. 







WIZYTA W NADLEŚNICTWIE  

• Spotkanie z leśnikiem pomogło dzieciom usystematyzować dotychczasową 

wiedzę na temat lasów, drzew, zwierząt i roślin. Pracownik nadleśnictwa 

opowiedział uczniom o charakterze pracy ludzi zatrudnionych na terenie lasów, 

zachęcił do dokarmiania ptaków i zwierząt w zimie, przypomniał o ochronie 

przyrody i zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Uświadomił również 

dzieciom jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku leśnemu przez 

nierozważną gospodarkę człowieka. 

• Uświadomiono dzieciom, że lasy są miejscem służącym zdrowiu – wszak lasy to „ 

zielone płuca naszej Ziemi ”. Dzieci poznały  także zagrożenia, jakie czyhają w 

lesie. Najczęstszym niebezpieczeństwem są kleszcze, ponieważ wywołują jedną 

najgroźniejszych chorób – boreliozę. Wchodząc do lasu należy się odpowiednio 

ubrać. W lasach można spotkać chore zwierzęta – zagrożenia, jakie niosą to 

wścieklizna, nie dotykamy takich zwierząt. Poważnym problemem są też żmije.  

 







BEZPIECZNI W SZKOLE 

Trening ewakuacyjny 



TRENING EWAKUACYJNY 

• 26 kwietnia przypomniano uczniom drogi i wyjścia 

ewakuacyjne, zasady bezpiecznej ewakuacji, a także odbył 

się trening ewakuacyjny. 



BRD – BEZPIECZEŃSTWO 
RUCHU DROGOWEGO 



TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

• W dniu 25 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum brali 

udział w 41 Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu w Ruchu Drogowym na 

etapie powiatowym. Drużynę Szkoły Podstawowej reprezentowało 

czworo uczniów: (Igor Kuś kl. V,  Grzegorz Grządziel kl. V,  Julia Musiał kl. 

VI,  Julia Górecka kl.  VI). Drużynę Gimnazjum reprezentowało trzech 

uczniów (Sebastian Zegarek kl. IIa, Bartosz Dudziński kl. IIIa, Radosław 

Wolny kl. IIIa).   

• Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 

pytań i „test skrzyżowań” składający się z 10 pytań o tematyce związanej 

z jazdą na rowerze.  W części praktycznej każdy uczeń musiał pokonać 

tor przeszkód składający się z:  równoważni, korytarzyka z desek, rynny, 

slalomu z ograniczeniem, slalomu kółkowego, przedmiotu do przewożenia.  

• Uczniowie Gimnazjum zajęli II miejsce, a uczeń Sebastian Zegarek uzyskał 

najlepszy wynik w całym konkursie. 

 



EGZAMIN NA KARTĘ 
ROWEROWĄ 

• W dniu 29 maja odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu 
przystąpiło 19 uczniów z klasy IV i 2 z klasy V.  Egzamin był przeprowadzony 
przez nauczyciela techniki panią Annę Kyć i zaproszonego policjanta panią 
sierżant Lidię Kyzioł.  

• Celem zadania było: uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się przepisów 
ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania celem zadbania o swoje 
bezpieczeństwo na drodze, sprawdzenie w jakim stopniu uczeń opanował 
wiedzę o bezpieczeństwie dla siebie i innych korzystając z drogi, sprawdzenie 
wiedzy i umiejętności bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego, 
zrozumienie potrzeby posiadania karty rowerowej i konsekwencje jej 
nieposiadania.  

• W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru 
składający się z 25 pytań. W części praktycznej każdy uczeń musiał pokonać 
tor przeszkód. 





BEZPIECZNI NA DRODZE – 
RAJD PIESZY 





RAJD PIESZY POŁĄCZONY Z 
ROZGRYWKAMI SPORTOWYMI, 

GRAMI TERENOWYM 
 I OGNISKIEM  

• W dniu 9 maja uczniowie z klas V-VI wzięli udział w pieszym rajdzie do Swojczan, gdzie 
wspólnie z uczniami tamtejszej Szkoły Podstawowej rywalizowali w grach sportowych, 
terenowych i rekreacyjnych.   

• Przed wyruszeniem na trasę, kierownik rajdu przypomniał zasady regulaminu zachowania 
bezpieczeństwa poruszania się na drogach i w terenie. Przedstawione zostały uczniom 
zagadnienia uświadamiające ich o grożących im niebezpieczeństwach w kontaktach z obcymi 
ludźmi i zwierzętami. Dzieci dowiedziały się dlaczego nie należy rozmawiać z osobami 
nieznajomymi i odmawiać wsiadania do samochodu osób, których nie znają.  

• Po dotarciu do Szkoły Podstawowej  w Swojczanach, zostaliśmy serdecznie powitani przez 
dyrekcję, nauczycieli i uczniów. Nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił regulamin 
rozgrywek zwrócił uwagę na zasady bezpieczeństwa w trakcie gier i zabaw oraz na zasadę 
fair – play.  

• Poprzez aktywny udział  uczniów w powyższych zajęciach, mogli oni pokonywali własne 
słabości, podnieść swoją samoocenę,  ucząc się współdziałania i współzawodnictwa. Uczyli 
się, jak można aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny oraz eliminować ze swojego życia 
zachowania ryzykowne.  

 









BEZPIECZNI NA DRODZE I 
PODCZAS WYPOCZYNKU NAD 

WODĄ 

Spacer uczniów klas I-III 



SPACER NAD ZALEW W TCZYCY 

• Dnia 16 maja uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami wybrali się na 
spacer nad zalew w Tczycy. 

• Cele: poznanie najbliższej okolicy, swojej Małej Ojczyzny; przypomnienie i utrwalenie przez 
uczniów zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych, szczególnie poboczem 
dróg; uświadomienie uczniom zasad zachowania się podczas wakacyjnego wypoczynku, 
szczególnie nad akwenami wodnymi 

• Wychowawcy, przed wyruszeniem na spacer nad zalew w Tczycy, przypomnieli uczniom 
zasady zachowania się podczas marszu poboczem drogi. Nad zalewem wodnym w Tczycy 
uczniowie podczas spotkania z ratownikiem wodnym dowiedzieli się, o czym muszą pamiętać 
odpoczywając nad  akwenami wodnymi. 

• Ratownik przypomniał i utrwalił wiedzę uczniów dotyczącą zasad udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków wodnych. Uzupełnieniem pogadanki ratownika były informacje 
na temat spędzania wolnego czasu nad zamarzniętymi akwenami, oraz prezentacja 
poglądowych materiałów edukacyjnych. 

• Po zakończeniu spotkania uczniowie bezpiecznie wrócili do szkoły 

 





RAZEM MOŻNA WIĘCEJ 



DZIEŃ MATKI I OJCA W SZKOLE  

• 30 maja w naszej szkole została zorganizowana uroczysta akademia z okazji Dnia 

Matki i Ojca, w ramach integracji całego środowiska szkolnego. Uczniowie 

zaprezentowali przygotowany program artystyczny, złożyli rodzicom życzenia, 

wręczyli prezenty oraz przygotowali poczęstunek. 

• Ta uroczystość ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec rodziców, 

uczy szacunku i umiejętności okazywania uczuć wobec najbliższych. 

• Przygotowując tą uroczystość uczniowie klasy IV,  V i VI wraz z wychowawcami 

odwiedzili kolejny już raz zaprzyjaźniony Zakład Aktywności Zawodowej w  

Witowicach , w którym pracują osoby niepełnosprawne.  W zakładzie tym 

uczniowie uczestniczyli w warsztatach malarskich, w czasie których wykonywali 

prezenty dla mamy i taty. Każdy uczeń malował dwa serca z życzeniami dla 

rodziców przy pełnej współpracy z osobami niepełnosprawnymi.  Warsztaty te były 

przygotowane przez osoby niepełnosprawne, które tam pracują. 

 









WYSTĘP W DOMU 
SAMOPOMOCY W JELCZY 

• Ten sam występ uczniowie zaprezentowali w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Jelczy w dniu 13 czerwca z okazji obchodzonego tam 

Dnia Rodziny. 



PIKNIK PARAFIALNY 

• Z okazji Pikniku 

Parafialnego w Tczycy dnia 

24 czerwca uczniowie 

zaprezentowali tańce: 

polonez oraz taniec 

nowoczesny. Ponadto 

utalentowane uczennice 

śpiewały piosenki. 





KALENDARZ – ŻYJ 
BEZPIECZNIE 





ZIELONA SZKOŁA 

Wyjazd warsztatowo-integracyjny 



ZIELONA SZKOŁA  

• Pobyt uczniów Szkoły Podstawowej w 

Tczycy na Zielonej Szkole odbywał się  

w Jeleniej Górze-Cieplicach w terminie 

od 21 do 25 maja 2018 roku. Na wyjazd 

zostało zakwalifikowanych 50 uczniów 

w tym uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 



ZIELONA SZKOŁA  

• Zarówno przed wyjazdem 
jak na miejscu uczniowie 
zostali pouczeni co do 
bezpieczeństwa w czasie 
podróży jak i na temat 
bezpiecznego 
przemieszczania się na 
terenie ośrodka oraz 
kulturalnego zachowania 
w stosunku do 
pracowników i gości 
Ośrodka 
Wypoczynkowego oraz 
siebie nawzajem 



ZIELONA SZKOŁA 

• Uczniowie mieli okazję zwiedzać Jelenią Górę i Cieplice, które są jej dzielnicą.  
W Jeleniej Górze zobaczyli Bazylikę św. Erazma i Pankracego, cerkiew prawosławną 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła,  Kościół Garnizonowy Wojska Polskiego p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego z otaczającym go parkiem i mauzoleum. W czasie pobytu w 
Karpaczu uczniowie zwiedzili również Kościół  Wang. Zwiedzanie świątyń różnych wyznań 
uświadomiło im fakt, iż wierni różnych wyznań religijnych mogą mieszkać obok siebie oraz 
jak ważna jest tolerancja religijna.  

• Uczniowie zwiedzali również Rynek z Ratuszem Miejskim, oglądali pozostałości murów 
obronnych Jeleniej Góry, spacerowali po pięknym Parku Zdrojowym oraz Parku Norweskim 
w Cieplicach. Podziwiali zamek Chojnik w Sobieszowie 

• Uczniowie  mieli bezpośredni kontakt z naturą w czasie wycieczek górskich. Przed 
rozpoczęciem wypraw kierownik wycieczki wraz z przewodnikiem pouczyli dzieci jak należy 
bezpiecznie wędrować po górach i  jakie zasady należy przestrzegać w czasie pieszych 
wspinaczek.  

• Wieczory uczniowie spędzali na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, dzięki którym wszyscy 
integrowali się ze sobą i uczyli szacunku dla siebie nawzajem.  

• Dzięki wyjazdowi na Zieloną Szkołę uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze 
Szkoły Podstawowej w Tczycy rozwijali wrażliwość osobistą i społeczną; odkrywali siebie i 
świat w sposób naturalny poprzez ciekawość i doświadczenie oraz zabawę.   

 

 



ZIELONA SZKOŁA  

• Dzięki wyjazdowi uczniowie 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi byli włączani w 

życie społeczne, 

ukierunkowani na 

rozwiązywanie konfliktów z 

wykorzystaniem metody 

mediacji i negocjacji oraz 

działań antydyskryminacyjnych. 

















UCZYMY SIĘ RATOWAĆ 



WARSZTATY – UCZYMY SIĘ 
RATOWAĆ 

• 15 czerwca 2018 r. odbyły się 

warsztaty z udzielania pierwszej 

pomocy, przeprowadzone przez 

uczniów klasy trzeciej Gimnazjum, 

pod opieką nauczyciela edukacji dla 

bezpieczeństwa. W warsztatach udział 

wzięli wszyscy uczniowie od klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej do 

klasy drugiej Gimnazjum. 

• Szkolenie odbyło się na boisku 

szkolnym, stacjonarnie w podgrupach. 



WARSZTATY – UCZYMY SIĘ 
RATOWAĆ 

• Celem edukacyjnym warsztatów było przypomnienie i 

utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

• Podczas zajęć przypomniano uczniom podstawowe pojęcia 

związane z pierwszą pomocą. Dowiedzieli się o 

odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego 

obywatela. Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu 

wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać 

pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. 

Zapoznali się z tzw. „Łańcuchem przeżycia”,  

 



WARSZTATY UCZYMY SIĘ 
RATOWAĆ 

• Uczestnicy warsztatów zostali przeszkoleni poprzez praktyczne 

ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci 

mogły, ćwicząc na fantomach, w praktyczny sposób nauczyć się w jaki 

sposób pomóc osobom potrzebującym pomocy. Uczyli się oceny 

stanu poszkodowanego, masażu serca, układania osoby 

nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej i innych działań, które należy 

wykonać, chcąc pomóc, będąc świadkiem wypadku. Poznali zasady 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka. Odbyły się zajęcia na 

których omówiono rodzaje ran oraz pokazano sposoby ich 

opatrywania. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania 

pomocy w razie krwotoków oraz przy zakrztuszeniach.  

 





ZAMIAST KOMPUTERA 

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH 





TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH 

• 15 czerwca po południu w Szkole Podstawowej w Tczycy 

został zorganizowany przez nauczyciela biblioteki ”Turniej 

gier planszowych”. 

• Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. 

Najpierw grały dzieci z klas I-III( 32 graczy) przez dwie 

godziny. Kolejne dwie godziny grały dzieci z klas IV-VI(41 

graczy).  





TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH 

• Turniej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród 

uczniów. Rozgrywki przebiegały w miłej atmosferze, były 

okazją do integracji uczniów z różnych klas, stwarzały 

możliwość radzenia sobie z przegraną, przy okazji miłym i 

pożytecznym sposobem spędzenia popołudnia.  

• Uczniowie rozwijali logiczne myślenie, wzbogacali 

słownictwo, poznawali przysłowia, przestrzegali zasad gier, 

współpracowali w grupie, kształtowali właściwe relacje 

interpersonalne z kolegami oraz rozwijali zainteresowania i 

umiejętności. 

 





PREZENTACJA 
MULTIMEDIALNA 

Podsumowanie projektu 



PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

• W czerwcu 10 uczniów gimnazjum pod kierunkiem  

nauczyciela informatyki – Justyny Cegły,  przygotowało 

prezentację multimedialną przedstawiającą działania 

zrealizowane w ramach programu „Bezpieczna +”. 



KONIEC 


