
Szkoła Podstawowa w Macryporębie                                                         Marcyporęba, 10.04.2014 r. 
Marcyporęba 81 
34-114 Brzeźnica 
 
        Jury  
        Konkursu 
        „Bezpieczna Szkoła 
        - Bezpieczny Uczeń” 
        Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2
        02-326 Warszawa 
 
 
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych 
 
  
 Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 01.10.2013 r.  do 11.04.2014 r. wykonywała 
zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób 
następujący: 
Realizatorzy: wychowawcy klas oraz szkolny koordynator konkursu. 
Sposób realizacji: zajęcia przeprowadzono na godzinach wychowawczych oraz na godzinach 
lekcyjnych podczas zastępstw. 
 
Zadanie 1. 
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez 
szkołę.  
 
Wykonanie: 
Liczba uczniów w szkole: 86   Liczba klas: 6 
Liczba przeprowadzonych debat: 6 (wychowawcy klas podczas zajęć lekcyjnych), liczba 
uczestników debat: 86 
Przesłano do jury: 18 Testów. 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Uczniowie podczas zajęć definiowali pojęcia wymienione w temacie. Dzięki temu podsumowali 
i pogłębili swoją wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Na zakończenie zajęć uczniowie 
rozwiązywali test sprawdzający. Test opracowano w dwóch wersjach, inna dla klas I-III, inna dla 
klas IV-VI. 
Dodatkowo w tym roku uczniowie wybierając członków Samorządu Uczniowskiego przystąpili do 
urn. Już w szkole uczymy dzieci, że przystępując do głosowania mają udział w decydowaniu 
o sprawach szkoły. 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/wybory_su/index.html 



   
 

   
 
Zadanie 2. 
Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, 
otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu 
zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  
 
Wykonanie. 
Konkurs został przeprowadzony w dwóch formach. Dla klas I-III przeprowadzono konkurs 
plastyczny o tematyce: Szkoła moich marzeń – bezpieczna szkoła. Dla klas IV-VI przeprowadzono 
konkurs literacki o tematyce: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by 
poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu 
zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  
Łącznie w konkursie wzięło udział 20 uczniów. 
Uczniowie biorąc udział w konkursie mieli okazję do zastanowienia się nad swoim zachowaniem, 
nad zachowaniem innych  oraz nad tym, co warto byłoby zmienić w swoim postępowaniu  aby 
kontakty z innymi osobami stały się bardziej przyjazne. 
 
 



  
  

  
 

 
 



 
 

Zadanie 3. 
Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; 
zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 
 
Wykonanie. 
Liczba spotkań: 5. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej: 

 Spotkanie z policjantem sierż. Sebastianem Turczykiem dla klas 0 i kl. I na temat 
bezpiecznego zachowania się w szkole, domu i na ulicy (liczba uczestników: 53): 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/spotkanie_z_policjantem/index.html 

 Spotkanie z panią policjant Katarzyną Hermą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
wszystkich uczniów szkoły (liczba uczestników: 123) 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/spotkanie_z_policjantka/index.html 

 Dwugodzinne warsztaty z panią psycholog Agnieszką Chudy z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej dla klas IV-VI. Liczba uczestników: 40. Temat warsztatów: Słup soli, czyli 
jak bronić się przed przemocą w szkole? 



  
 

  
 

  



 
 

 W grudniu Ochotnicza Straż Pożarna w Marcyporębie przeprowadziła na terenie szkoły 
próbny alarm przeciwpożarowy. Liczba uczestników: 123. 
http://ospmarcyporeba.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2013-12-
21-18-40-55&catid=34:aktualnoci 

 W kwietniu Ochotnicza Straż Pożarna z Marcyporęby udzieliła instruktażu uczniom szkoły 
jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Uczniowie zostali podzieleni na trzy 
grupy. Jedna grupa to uczniowie klas IV-VI, druga to uczniowie klas I-III, trzecią grupę 
stanowili uczniowie klas 0. Liczba uczestników: 123. 

  
 

  



  
 

  
 
 

Zadanie 4. 
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych 
człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji 
„chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” 
 
Wykonanie: 
Liczba przeprowadzonych pogadanek 6 (wychowawcy klas oraz szkolny koordynator podczas zajęć 
lekcyjnych).  Liczba uczestników: 86.  
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Wielu uczniów miało trudności z określeniem pojęć nietykalności osobistej i cielesnej oraz dobra 
osobiste człowieka. Uczniowie podczas zajęć uświadomili sobie, że niestety dość często nawet 
w żartach dochodzi do ich naruszenia. 
 
Zadanie 5. 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak 
się przed tym bronić?  
 
Wykonanie: 
Liczba konwersatoriów 6 (wychowawcy klas podczas zajęć lekcyjnych oraz godzin 
wychowawczych).   Liczba uczestników 86.  
 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 



Dodatkowo na zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczyciela 
szkoły panią Cecylię Garbacz: 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/prezentacje/Dopalacze.pps 
Na stronie internetowej szkoły już od kilku lat znajduje się przekierowanie do strony informującej co 
to dopalacze i jakie mogą być skutki ich używania: 
http://www.dopalaczeinfo.pl/ 
 
Zadanie 6. 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – 
co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.  
 
Wykonanie: 
Liczba konwersatoriów 6 (wychowawcy klas podczas zajęć lekcyjnych oraz godzin 
wychowawczych).   Liczba uczestników 86.  
 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Pomimo tego, że uczniowie szkoły w swojej miejscowości nie mają styczności z blokersami i 
kibolami oraz dresiarzami, to zwłaszcza starsze klasy nie miały większych problemów z określeniem 
każdej z grup. Uczniowie zostali uświadomieni jakie zagrożenia może mieć przystąpienie do takiej 
grupy. Najbardziej są tutaj zagrożeni uczniowie klasy VI, którzy w przyszłym roku szkolnym pójdą 
do gimnazjum, dlatego tak ważne jest aby przestrzec ich przed tego typu grupami. 
 
 
Zadanie 7: 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – 
jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.  
 
Wykonanie: 
Liczba konwersatoriów 6 (wychowawcy klas oraz szkolny koordynator podczas zajęć lekcyjnych).   
Liczba uczestników 86.  
 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Uczniowie na zajęciach poznali definicję niepełnosprawności. Niektórzy mieli kłopoty 
z określeniem tej definicji oraz z wymienieniem i określeniem różnych niepełnosprawności . Zajęcia 
te pozwoliły zrozumieć uczniom trudną sytuację osób niepełnosprawnych oraz uświadomiły niektóre 
osoby jak mało wiedzą o takich osobach. 
 

  
 
 



 

  
 

  
 
Zadanie 8 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak 
monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, 
chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?  
 
Wykonanie: 
Liczba konwersatoriów 6 (wychowawcy klas podczas zajęć lekcyjnych oraz godzin 
wychowawczych).   Liczba uczestników 86.  
 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Nauczyciele zwrócili uwagę uczniów na problemy osób, które są izolowane przez rówieśników 
z różnych powodów. Zadaniem uczniów podczas zajęć było zaproponowanie jak pomóc takim 
osobą. Klasy na zajęciach zostały poinformowane w jakiej formie i w jakich instytucjach mogą 
szukać pomocy. 
 



Zadanie 9 
Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także 
ucznia ….  
 
Wykonanie: 
Liczba konwersatoriów 6 (wychowawcy klas podczas zajęć lekcyjnych oraz godzin 
wychowawczych).   Liczba uczestników 86.  
 
Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano konspekt udostępniony przez organizatorów konkursu. 
Na zajęciach uczniowie wspólnie określili co to jest prawo, w jakich sytuacjach powinni 
przestrzegać prawa. Uczniowie poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego. 
 
 
Zadanie 10 
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, 
dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 
 
Wykonanie: 
 
1. Jednym z zadań jakie szkoła przyjęła podczas realizacji zadań konkursu jest przeciwdziałanie 

cyberprzmocy. W szkole w ramach tej akcji przeprowadzono następujące spotkania oraz 
przedsięwzięcia: 
 We wrześniu 2013 r. zostało zorganizowane spotkanie z policjantem ST. asp. Zbigniewem 

Przybka  dla rodziców na temat „Dziecko w sieci”. Rodzice zostali poinformowani 
o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez ich dzieci z Internetu i telefonów 
komórkowych oraz jak im zapobiegać. 

 Na szkolnym korytarzu wykonano gazetkę informującą uczniów co to jest cyberprzemoc: 
 

CYBERPRZEMOC TO INACZEJ PRZEMOC 

Z UŻYCIEM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH 

– PRZEDE WSZYSTKIM INTERNETU 

I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. 

PROBLEM TEN DOTYCZY PRZEDE 

WSZYSTKIM DZIECI I MŁODZIEŻY. W 

POLSCE DOŚWIADCZA GO PONAD 

POŁOWA MŁODYCH INTERNAUTÓW!!! 

POMIMO, ŻE AKTY CYBERPRZEMOCY 

MOGĄ WYGLĄDAĆ NIEWINNIE, TO 

POTRAFIĄ WYRZĄDZAĆ BARDZO DUŻĄ 

KRZYWDĘ. 

DO DZIAŁAŃ OKREŚLANYCH JAKO 

CYBERPRZEMOC ZALICZA SIĘ M.IN:   
 

 WYZYWANIE, STRASZENIE 

PONIŻANIE KOGOŚ W INTERNECIE 

LUB PRZY UŻYCIU TELEFONU, 
 ROBIENIE KOMUŚ ZDJĘĆ LUB 

REJESTROWANIE FILMÓW BEZ JEGO 

ZGODY, 

 PUBLIKOWANIE W INTERNECIE LUB 

ROZSYŁANIE TELEFONEM ZDJĘĆ, 
FILMÓW LUB TEKSTÓW, KTÓRE 

KOGOŚ OBRAŻAJĄ LUB OŚMIESZAJĄ, 
 PODSZYWANIE SIĘ POD KOGOŚ W 

SIECI. 

http://www.cyberprzemoc.pl/ 
 



 W klasach I-III przeprowadzono zajęcia komputerowe na temat Jak bezpiecznie korzystać 
z Internetu? 

 W marcu dla klas IV-VI zostało zorganizowane spotkanie z policjantem ST. asp. 
Zbigniewem Przybka na temat Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić: 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/cyberprzemoc/index.html 
 

       
 

2. Szkoła podjęła działania promujące trzeźwość wśród kierowców. W listopadzie uczniowie 
szkoły z własnoręcznie wykonanymi transparentami przeszli przez Marcyporębę, rozdając 
napotkanym osobą ulotki dotyczące kampanii. Przed wyjściem w teren, uczniowie oglądali 
filmy i prezentacje które powinny przestrzec ich przed ewentualną podróżą z nietrzeźwym 
kierowcą: 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/no_promil/index.html 
 

    
 



     

     
 
 
3. Szkoła co roku organizuje pomoc osobą potrzebującym. W tym roku szkoła brała udział 

w Świątecznej Akcji, w akcji Góra Grosza, cały rok trwa w szkole zbiórka zakrętek dla chorej 
dziewczynki z Marcyporęby. 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/swiateczna_pomoc_2013/index.html 
http://www.spmarcyporeba.iap.pl/galeria/2013-2014/gora_grosza/index.html 
 

     



   
 
 
Załączono następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych: 
 

1. 18 testów sprawdzających z zajęć Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel (po trzy z każdej 
klasy). 

2. 5 prac uczniów z konkursu plastycznego i 5 prac uczniów z konkursu literackiego. 
 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji. 
 
Szkoła cały rok podejmuje różne działania mające na celu zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów 
oraz które promują właściwe postawy uczniów w różnych sytuacjach. Udział w konkursie 
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń umożliwił uczniom pogłębienie swojej wiedzy w kilku 
dziedzinach oraz zwiększył ich świadomość na istniejące zagrożenia w otaczającym ich świecie. Po 
przeprowadzonych zajęciach łatwiej będzie im uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach, ponieważ 
wiedzą już gdzie mogą się o nią zwrócić. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………            ………………………………………………. 
/szkoła, organizator konkursu/     Dyrektor szkoły 


