
NASZA BEZPIECZNA 
SZKOŁA  

  



Co możemy zrobić żeby 
nasza szkoła była 

bezpieczna? 



      W jaki sposób nasza szkoła    
 zapewnia nam bezpieczny  

pobyt w niej. 

• DYŻURY  NA  PRZERWACH 

• APELE INFORMACYJNE 

• ROZMOWY Z NAUCZYCIELEM 

• SPOTKANIA Z POLICJĄ 



BEZPIECZEŃSTWO  

ZALEŻY OD  

NAS SAMYCH 



BIEGANIE 





 Powoli,  
nie biegaj!!!  



A Twoje bezpieczeństwo? 

Biegając po korytarzu 

możesz samemu sobie zrobić 

krzywdę. 



Zwolnij troszkę, nie biegaj i 

nie popychaj innych! 

Rozejrzyj się dookoła,  

na korytarzu jest wielu 

uczniów, którym możesz 

wyrządzić krzywdę! 



HAŁASOWANIE  



Negatywny wpływ  
HAŁASU. 

UTRUDNIA 

NAUKĘ 

ZMNIEJSZA 

KONCENTRACJĘ 

ZWIĘKSZA 

ZMĘCZENIE 

UTRUDNIA 

ZAPAMIĘTYWANIE 

UTRUDNIA  

ZROZUMIENIE 

ZABURZA 

ORIENTACJĘ 

WZMAGA 

DRAŻLIWOŚĆ 

BÓL I ZAWROTY 

GŁOWY 

BUDZI 

NIEPOKÓJ 



 

Można zamknąć oczy, gdy się 

nie chce czegoś widzieć, 

można zatrzymać oddech, 

gdy się nie chce czegoś 

wąchać, ale nie można 

zamknąć ucha, gdy się nie 

chce czegoś słyszeć!!! 



Ciszej troszkę, nie wrzeszcz  

i nie przekrzykuj innych, na 

korytarzu jest wielu 

uczniów, niektórzy chcą    

odpocząć , a inni … 



Co zrobić, aby w naszej 

szkole było bezpieczniej? 

Co powinniśmy zmienić w 

swoim zachowaniu?  



ZADANIA DO 

REALIZACJI: 



OD PONIEDZIAŁKU 

• ćwiczenie sprawnego 

ustawienie się po dzwonku   

w parach przy drzwiach sal  

i cichego wejścia klas      

do sal lekcyjnych  

 



NA PONIEDZIAŁEK 
• przygotowanie przez uczniów w domu 

znaków:  

  1 - promujących ciszę i zakazujących 

hałasowania,  

2 - zakazujących bieganie podczas 

przerw na korytarzach 

 

 



WTOREK 

• zawieszenie w klasach i na 

korytarzach przygotowanych 

przez uczniów znaków 

promujących ciszę i 

zakazujących hałasowania  

 



• zawieszenie w klasach i na 

korytarzach przygotowanych 

przez uczniów znaków  

zakazujących bieganie 

podczas przerw na 

korytarzach  

 



     Nauczyciel ocenia sprawne 

ustawienie się po dzwonku  

  w parach przy drzwiach sal   

 i ciche wejście klas do sal 

lekcyjnych  – podliczenie 

wyników  

 



 
 

 

Klasa, która najmniej hałasuje na 

przerwach 

SZKOLNY 

 STRAŻNIK 

 BEZPIECZEŃSTWA 



 
 

 

Klasa, która najmniej biega na 

przerwach 

SZKOLNY 

 STRAŻNIK 

 BEZPIECZEŃSTWA 



 
 

 

Klasa, która najpiękniej ustawia się po 

dzwonku przed klasą 

SZKOLNY 

 STRAŻNIK 

 BEZPIECZEŃSTWA 



Wręczenie klasom dyplomu 
informującego  
o zwycięstwie.  



  BEZPIECZEŃSTWO 
W SZKOLE 

Nie przynoś do szkoły dużej 
sumy pieniędzy 
 

komórkę lepiej zostaw w domu 
 

gdy widzisz, że komuś dzieje 
się krzywda poinformuj o tym 
nauczyciela 



Nie bądź obojętny na zło 

wokół Ciebie! Widzisz, że ktoś 

kogoś pobił, coś ukradł lub 

zniszczył, ma niebezpieczne 

narzędzia, groził pobiciem itp.  



 
KODEKS GRZECZNOŚCI 

 

Czyli o czym każdy uczeń wiedzieć 
powinien… 

 



   Staram się pracować nad własnym 
charakterem i postępuję zgodnie z 

kodeksem        grzeczności. 

 

 



Ty możesz sprawić, że 

nasza szkoła będzie 

bezpieczniejsza  

i przyjemniejsza !  



Opracowała: Zofia Szydełko 

Dziękujemy za uwagę 


