
„Bezpieczni dziś i jutro” - Program edukacyjny dla klas I-III na rok szkolny 

2020/2021  

Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 

 

Cel główny: 

 Kształtowanie u uczniów zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, ze 

szczególnym uwzględnieniem trwajacej pandemii koronawirusa. 

 Wdrażanie uczniów w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad  bezpieczeństwa 

w różnych sytuacjach życia codziennego.  

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 zna różne typy zagrożeń, z jakimi może mieć do czynienia w codziennych sytuacjach ( 

okres pandemii); 

 ma wiedzę na temat zagrożeń wynikających z epidemii koronawirusa COVID-19; 

 umie  właściwie zachować  się w sytuacjach zagrożenia; 

 zna zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;  

 jest rozważny i ostrożny w różnych sytuacjach; 

 zna podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym; 

 poprawnie zachowuje się w roli pieszego; 

 wie do kogo zgłosić się o pomoc w trudnych sytuacjach;  

  udziela pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych wypadkach(bez zagrożenia 

życia) w oparciu o ocenę sytuacji zagrożenia i rodzaju urazu; 

 świadomie i bezpiecznie korzysta z Internetu; 

 spędza wakacje w oparciu o najważniejsze zasady bezpieczeństwa. 

Sposoby realizacji : 

 praca indywidualna, zespołowa; 

 spotkania i pogadanki ze specjalistami: Straż miejska, Policja, pielęgniarka szkolna ; 

 zajęcia tematyczne; 

 gazetki tematyczne; 

 konkursy; 

 prace plastyczne; 

Czas realizacji : 



Wrzesień 2020- czerwiec 2021 

 
Działanie 

 
Tematyka 

 
Termin realizacji 

 
Odpowiedzialni 

1. Bezpieczna 

szkoła  

w czasie pandemii 

koronawirusa 
 

Zapoznanie uczniów 
z opublikowaną 
przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 
listą zaleceń „ Co 
robić, by ograniczyć 
do minimum 
zagrożenie 
zakażenia 
koronawirusem” 
Przedstawienie 
uczniom katalogu 20 
zasad,  które 
powinny 
obowiązywać w 
szkołach i do 
których każdy 
powinien się 
stosować. 
 

Wrzesień 
na początku roku 
szkolnego 
 

Dyrektor szkoły 
Wychowawcy klas 
 

2. Zasady 
bezpiecznego 
zachowania się w 
szkole 

-Jak zachować 
bezpieczeństwo 
w szkole, w 
miejscach takich jak: 
korytarz, szatnia, 
stołówka, schody, 
sala gimnastyczna, 
toalety, boisko 
szkolne. 
-Zasady 
funkcjionowania 
w klasie. 
- Poznanie praw 
i obowiązków ucznia 
-Co to znaczy być 
dobrym kolegą? 
-Wspólne i 
bezpieczne zabawy 
na podwórku, w 
domu i szkole. 
- Okazywanie 
sympati? „Nie czyń 
drugiemu, co tobie 

Wrzesień Wychowawcy klas 



nie miłe”  
-włączeni do 
programu 
profilaktycznego 
”Przyjaciele 
Zippiego”wszystkich 
uczniów kl. I 

3. 
Bezpieczna droga 
do domu i szkoły 

-Poznanie zasad 
bezpiecznego 
poruszania się po 
drodze. 
-„Jestem wzorowym 
pieszym” -konkurs;  
- Poznanie znaków 
drogowych 
z podziałem na znaki 
ostrzegawcze, 
nakazu, 
informacyjne. 
-Spotkanie 
z policjantem. 

Wrzesień 
Cały rok szkolny 

Wychowawcy klas 
Przedstawiciele 
Policji 

4. 
Bezpieczeństwo 
pożarowe 

- Uczę się w nowej 
i bezpiecznej szkole 
-Znam 
niebezpieczeństwa, 
które mi grożą, w 
razie ich wystąpienia 
wiem, jak się 
zachować 
-Omówienie 
i prezentacja drogi 
ewakuacyjnej 
w szkole. 
-Zaznajomienie 
z sygnałem alarmu. -
Poznanie przyczyn 
powstania pożarów. 
-Zachowanie się 
podczas pożaru 
w domu i szkole: 
-Spotkanie z 
przedstawicielami 
Straży Pożarnej; 

Październik Dyrektor szkoły 
Wychowawcy klas 

5. „Mały 
ratownik” 
Pomagam i uczę  
ratować 

-Udział 
w warsztatach 
„Pierwszej pomocy 
przedmedycznej” 

Styczeń 
Luty 
 

P. Aneta Michałus 
P. Joanna 
Ługowska 
6.  



kl. III 
-Poznanie numerów 
alarmowych, nauka 
wzywania pomocy,-
kl. I-III 
-Zachowanie się 
w przypadku 
drobnych 
urazów( oparzenie, 
stłuczenie, 
złamanie). 
 

6. Kształtowanie 
postaw 
i nawyków 
proekologicznych  

- Uświadomienie 
cywilizacyjnych 
zagrożeń dla 
człowieka i 
przyrody. 
-Negatywne skutki 
ingerencji człowieka 
w świat przyrody, - 
ukazywanie 
celowości 
przeprowadzania 
akcji ekologicznych.  
-Promowanie i 
kształtowanie 
nawyków 
proekologicznych. 

 Trwające cały rok 
szkolny akcje 
ekologiczne, 
Sprzątanie Świata, 
Święto Drzewa, 
Dzień Ziemi, Dzień 
Ochrony 
Środowiska, akcje 
organizowane 
przez SU  

Wychowawcy 
Opiekunowie 
Samorządu 
uczniowskiego 
 

7. Poznajemy 
bezpieczny 
internet 

-Zasady 
bezpieczeństwa w 
sieci. 
-Sieciaki.pl,  
Owce w sieci 
-podniesienie 
wiedzy dzieci na 
temat bezpiecznego 
i odpowiedzialnego 
korzystania 
z nowoczesnych 
technologii oraz 
idących za tym 
zagrożeń 
internetowych. 
 

Cały rok  
Podczas zajęć 
komputerowych 

Wychowawcy klas 



8. Bezpieczne 
wakacje 

Poznanie 25 
najważniejszych 
zasady, 
bezpiecznych 
wakacji. 
-bezpieczne 
spędzania wakacji 
w czasie pandemii- 
podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w 
podróży, na basenie, 
w restauracji i na 
plaży. 

Czerwiec 
 

Wychowawcy klas 

 

Koordynator programu mgr  Aneta Michałus 


