
Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo  

Działania  podjęte w ramach  
projektu w roku szkolnym 2017/2018 



Projekt  

  Projekt został wdrożony do realizacji przez 
Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską 

Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie 
wzorca holenderskiego. Obecnie projekt 

realizowany w placówkach oświatowych nosi 
nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 

-Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego 
celem jest promocja, kształtowanie oraz 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w 

szkołach. 



Promujemy bezpieczeństwo 

  W październiku 2017 roku naszej  szkole został  
przedłużony na 5 lat Certyfikat Szkoły Promującej 

Bezpieczeństwo. Certyfikat   ma charakter 
honorowy. Jego  posiadacz  jest zobowiązany do 
dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim 
obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, 
poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia 

poczucia bezpieczeństwa osób tam 
przebywających, a także do stałego 

monitorowania procesów związanych z realizacją 
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, 

na każdym z jego etapów. 



Bezpieczna droga do szkoły  

  We wrześniu 2017roku w naszej  szkole gościł 
starszy sierżant sztabowy, Sylwester Sienkiewicz. 
Spotkał się z uczniami klas 1-3. Rozmawiał z nimi 

na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, 
zachowania podczas podróży samochodem. Zwrócił 

również uwagę na ostrożność w kontaktach z obcymi. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, 

zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. 
Wykazywali się też dobra znajomością znaków 

drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. Na 
koniec spotkania uczniowie klas pierwszych otrzymali 

znaczki odblaskowe. 
 



Nauka prawidłowego przechodzenia 
przez jezdnię 



Próbna ewakuacja 

 Jak co roku Przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej w Limanowej omówili  zasady 

ewakuacji oraz zagrożenia związane z tlenkiem 
węgla w związku ze zbliżającym się sezonem 

grzewczym.  

 



Pogadanka na temat bezpiecznego 
opuszczania terenu szkoły w sytuacji 

zagrożenia  



Twoje dane, twoja sprawa 

Pierwszym etapem programu było  
przeszkolenie  kadry pedagogicznej  i wyposażenie 

jej w odpowiednie materiały edukacyjne, które 
umożliwią przeprowadzenie w szkole lekcji 

wychowawczych, innych zajęć, spotkań i wydarzeń 
związanych z tematyką ochrony danych 

osobowych. Kolejnym elementem programu była 
organizacja w szkole Dnia Ochrony Danych 

Osobowych. Uczniowie będą mogli także brać 
udział w konkursach ogłaszanych przez GIODO dla 

uczestników programu. 
   



Bezpieczni w sieci 
 
 

                    Bezpieczni w sieci 



Nauka zdrowego odżywiania 

Na jednym z zebrań wywiadowczych odbyło się 
spotkanie dietetyka – pani Elżbiety Olearczyk z 

rodzicami. Podczas wykładu pani Elżbieta 
szczególną uwagę zwróciła na znaczenie 

zjadania śniadania przez dzieci przed pójściem 
do szkoły. Przekonywała, że przygotowanie 

porannego posiłku zabiera tylko kilka minut a 
daje energię na dobry początek dnia. 

Specjalista poruszył także temat zawartości 
cukru w różnych produktach spożywczych.  

       



Prelekcja dla rodziców 



Spotkanie z uczniami  

  Dietetyk spotkał się także z uczniami klas 7 oraz 
gimnazjalnych.   Dzięki części teoretycznej młodzież 

dowiedziała się, jak powinna wyglądać dobrze 
zbilansowana dieta, ile posiłków powinniśmy spożywać w 

ciągu dnia i ile wody wypijać, które produkty w naszej 
diecie są istotne i gwarantują pokrycie zapotrzebowania 

organizmu na wszystkie składniki odżywcze, a których 
należy bezwzględnie unikać. Ponadto pani Elżbieta 

uświadomiła uczniom jaką ilość cukru zawierają niektóre 
popularne produkty żywnościowe. W części praktycznej 
spotkania młodzież wykonywała przy pomocy dietetyka 
smaczne, zdrowe, szybkie i słodkie przekąski bez użycia 
cukru. Wspólna degustacja była miłym zakończeniem 

spotkania. 
 



Staramy się zdrowo odżywiać 



Spotkanie ze strażakami 

 Młodsi uczniowie odwiedzili remizie  strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem 

spotkania było przeprowadzenie rozmowy 
dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego 

oraz zapobiegania powstawaniu pożarom - w 
szkole, domu, na podwórku, a także w innych 
miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci oraz 

przybliżenie pracy strażaka. 
 Dzieci miały także okazję zapoznać się ze sprzętem 

wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji 
ratowniczo - gaśniczych.  

  



Wizyta w remizie 



Przemoc psychiczna 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w 
Limanowej spotkali się z uczniami kl. 5 oraz 4 

w celu porozmawiania z nimi na temat 
przemocy psychicznej – jej przyczyn, skutków , 

a także działań jakie należy podjąć będąc 
świadkiem takich zachowań.    



Prelekcja 



Bezpieczna + 

 W grudniu 2017 r. nasza szkoła zakończyła realizację 
„Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna 

+”. 
 Planując działania w ramach programu, uwzględniliśmy różne 

aspekty zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Były to więc 
działania dotyczące m.in. bezpieczeństwa na drogach, 

w domu, bezpiecznego, zdrowego trybu życia, spędzania 
wolnego czasu, ale także umacniania więzi z Małą Ojczyzną. 

W realizację zadań włączyła się Rada Rodziców, 
współpracowaliśmy także ze Strzelcem, Stowarzyszeniem 

Remedium. Na realizację zadań pozyskaliśmy kwotę 10 385 zł 
– w tym 2077 zł wkładu własnego. 

•   
 



Cyberprzemoc 

W ramach profilaktyki ochrony danych 
osobowych w naszej szkole odbyło się 

przedstawienie teatralne zaprezentowane 
przez aktorów z Krakowa.  

Celem spektaklu było zapoznanie uczniów 
z zasadami bezpiecznego korzystania 

z Internetu. Aktorzy uświadomili dzieciom 
jakie konsekwencje mogą spotkać sprawców 

cyberprzemocy 



  



Młodzież zapobiega pożarom  

  Uczniowie z kl. 6 oraz z oddziałów 
gimnazjalnych wzięli udział w Gminnym 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem turnieju 
jest popularyzacja przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, 

ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Nasi uczniowie osiągnęli 
dobre wyniki – zajęli I , III oraz IV  miejsce w 

swoich grupach wiekowych.  

 



Finał Turnieju 

    



Marsz przeciw smogowi 

    W lutym  odbył się marsz przeciwko smogowi. Przez rynek 
przemaszerowali wraz z opiekunami starsi uczniowie z 
oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej, a także 

przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "U Cioci Agatki". 
Młodzi mieszkańcy gminy Tymbark poprzez udział w marszu 

chcieli zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza 
w gminie. Podczas marszu młodzież i dzieci skandowały hasła 
takie jak: „Kochasz dzieci nie pal śmieci” i „Nie truj sąsiada to 

nie wypada” 
Na rynku została wygłoszona krótka prelekcja przygotowana 

przez uczestników marszu i ich opiekunów. Inscenizacja 
dotyczyła skutków płynących z oddychania zanieczyszczonym 

powietrzem. Dzieci podczas marszu i prelekcji były 
wyposażone w maseczki przeciwpyłowe    



   

Finał akcji na tymbarskim rynku 



Przebudowa boisk sportowych wraz z 
kompleksem rekreacyjnym  

 
 W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa 

obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w 
Tymbarku, w tym modernizacja boiska sportowego 

wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki oraz budowa 
obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu 
zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal. 

 Kosztorys przewiduje także zagospodarowanie terenów 
zielonych oraz obejmuje modernizację placu (wyznaczenie 
jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie 
części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowę 

murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z 
pochwytem dla niepełnosprawnych. 

  .   



Przebudowa 



Bezpieczne użytkowanie internetu 

   

W maju uczniowie klasy 5b zaprezentowali swoim 
młodszym koleżankom i kolegom krótkie 

przedstawienie teatralne dotyczące bezpiecznego 
poruszania się  w internecie. Aktorzy przypomnieli 

zasady bezpiecznego surfowania w sieci oraz wymienili 
główne zagrożenia, jakie tam czyhają. Podkreślili także, 

że kontakty w internecie nie powinny zastąpić 
kontaktów w świecie realnym. Najmłodsi z 

zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie i nagrodzili 
starszych kolegów gromkimi brawami.  

 





Przyjaciele Zippiego 

Przez 6 miesięcy uczniowie klas pierwszych 
realizowali międzynarodowy program  

„Przyjaciele Zippiego”. Jest to 
międzynarodowy program promocji 

zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-
8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne u małych dzieci. Uczy 
różnych sposobów radzenia sobie z 

trudnościami i wykorzystywania nabytych 
umiejętności w codziennym życiu oraz 

doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. 



Ostatnie zajęcia – uczestnicy z 
pamiątkowymi dyplomami 



Programy profilaktyczne 

• W roku szkolnym 2017/2018 realizowane były 
dwa programy profilaktyczne zaproponowane 
przez Sanepid . Program  antytytoniowej 
edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” 
przeznaczony był dla uczniów klas 4,natomiast 
program „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
realizowany był w kl. 5 oraz w oddziałach 
gimnazjalnych.  
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