
Uchwała  nr 9/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze

z dnia 29 września  2022 r.

  w sprawie przyjęcia programu „Jestem Bezpieczny dla klas I -III na rok szkolny 2022/2023 oraz 
Programu Szkoły Promującej Zdrowie                   

Na podstawie:

Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).                                        
Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 
60) - art. 273-280. 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 356).

 § 1.

Przyjmuje  się  projekt  programu  Jestem  Bezpieczny  Szkoły  Podstawowej  im.  Henryka  Sienkiewicza  w
Wiśniowej  Górze  stanowiący  załącznik  do  uchwały  oraz  projekt  Programu  Szkoły  Promującej  Zdrowie
stanowiący załącznik do uchwąły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzysz

https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-60-13733.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_273_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-60-13733.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-przepisy-wprowadzajace-ustawe-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-60-13733.html


Jestem bezpieczny i dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.”- 
Program edukacyjny dla klas I-III
na rok szkolny 2022/2023
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze

Cel główny:
 Kształtowanie u uczniów zasad bezpiecznego zachowania się w szkole oraz w drodze 

do szkoły.
 Wdrażanie uczniów w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad  bezpieczeństwa

w różnych sytuacjach życia codziennego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 bezpiecznie zachowuje się w szkole, troszczy się o życie i zdrowie swoje i innych;

 potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach i w terenie naturalnym;

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

 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);

 świadomie i bezpiecznie korzysta z Internetu;

 spędza wakacje I ferie zimowe w oparciu o najważniejsze zasady bezpieczeństwa.
Sposoby realizacji :

 praca indywidualna, zespołowa;

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

 zajęcia tematyczne;

 gazetki tematyczne;

 konkursy;

 prace plastyczne;
Czas realizacji : Wrzesień 2022- czerwiec 2023



        Działanie          Tematyka      Termin 
realizacji

     
Odpowiedzialni

1. Doskonalenie 

warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

ucznia w szkole i 

poza nią

1. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ucznia w 
szkole:
 - wdrażanie uczniów do 
przestrzegania procedur 
i przepisów związanych 
z bezpieczeństwem, podczas 
pobytu w szkole;
 - zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpoczynku 
między lekcjami
 - przeciwdziałanie agresji 
w szkole,
-  eliminowanie zagrożeń 
pożarowych,
- zaznajamianie z przepisami 
bhp, drogami ewakuacyjnymi 
w szkole.
2.  Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ucznia 
w drodze do szkoły:
- zaznajamianie i systematyczne 
przypominanie zasad 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach, przechodzenia przez 
pasy, podróżowania;
- poznanie znaków drogowych 
z podziałem na znaki 
ostrzegawcze, nakazu, 
informacyjne.
-Spotkanie z policjantem.
3. Zasady bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowo- 
drogowych.
-poznanie przynajmniej 
podstawowych znaków 
drogowych stawianych przed 
przejazdami;
 -poznanie zasady obowiązującej
na przejazdach z rogatkami i bez
rogatek- migające czerwone 
światło czy opuszczany szlaban,
 -jak zachować się jadąc 

Wrzesień/P
aździernik

- koordynator 
ds. 
bezpieczeństwa
- wychowawcy -
wychowawcy 
świetlicy - 
nauczyciele-
bibliotekarz - 
pedagog - 
psycholog - 
nauczyciele - 
Przedstawiciele 
Straży Pożarnej 
i Policji



rowerem, jak bezpiecznie 
opuścić przejazd kolejowy.
4.Zasady bezpieczeństwa na 
dworcach i peronach.
- Uczeń zna odpowiedzi na 
pytania:Jak zachować się na 
peronie? Co oznacza biała i żółta
linia? Kto sprawdza bilety w 
pociągu? Do kogo możemy 
zgłosić się o pomoc?
5.Elementy odblaskowe
Bardzo ważnym aspektem 
bezpieczeństwa w drodze do 
szkoły jest noszenie elementów 
odblaskowych – szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy widoczność na drodze jest 
ograniczona przez większość 
dnia. Każdy uczeń powinien 
wiedzieć, że należy mieć na 
sobie coś odblaskowego.

2.Bezpieczeństwo
pożarowe

-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

3. „Mały 
ratownik” 
Pomagam i uczę  
ratować

-Udział w warsztatach „Pierwszej
pomocy przedmedycznej” kl.I- III
-Poznanie numerów 
alarmowych, nauka wzywania 
pomocy,-kl. I-III
-Zachowanie się w przypadku 
drobnych urazów( oparzenie, 
stłuczenie, omdlenie, złamanie).

Styczeń
Luty

P. Aneta 
Michałus
P. Joanna 
Ługowska

4. Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych  

- Wzbogacanie wiedzy 
dotyczącej zdrowego i 
higienicznego trybu życia oraz 
zagrożeń dla zdrowia;
-  Zdrowe odżywianie-
Propagowanie zdrowego 
odżywiania-udział w programie
“Szkoła Promująca Zdrowie”

Cały rok 
szkolny pielęgniarka - 

opiekun SU 
wychowania 
fizycznego, - 
wychowawcy - 
nauczyciele-
bibliotekarz- 



- Rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej konstruktywnych 
metod radzenia sobie ze 
stresem.

zespół ds. 
programu 
wychowawczo- 
profilaktyczneg
o - 
wychowawcy 
świetlicy

5.Bezpieczeństwo
w sieci

-. Zapoznanie uczniów 
z zagrożeniami w Internecie
Lekcje informatyki

-Lekcje wychowawcze
-spotkanie z policjantem
- „Dzień Bezpiecznego Internetu”
 - apel, konkursy

- Uświadomienie rodzicom 
zagrożeń pojawiających się 
w Internecie oraz zapoznanie 
z zasadami bezpieczeństwa

- Przekazanie rodzicom- na 
zebraniu – biuletynu na temat 
bezpieczeństwa w Internecie
-Stworzenie informacji w witrynie
szkolnej poświęconej 
problematyce 
bezpieczeństwa w sieci

Cały rok
Podczas 
zajęć 
komputero
wych

Podczas 
zebrań z 
rodzicami

n-l informatyki

Wychowawcy 
klas,
Koordynator

Pedagog szkolny
Wychowawcy 
klas
n-l informatyki



6. Bezpieczne 
ferie I wakacje

Poznanie najważniejszych 
zasady, bezpiecznych feri 
zimowych, świątecznych 
I wakacji.
-bezpieczne spędzanie wolnego 
czasu w domu i na podwórku;.
-podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w podróży, na 
basenie, w restauracji i na plaży.
- uświadomienie 
niebezpiecznych zachowań 
podczas pobytu na wsi.

 
Czerwiec Wychowawcy 

klas


