
Szkolny Klub Bezpieczeństwa 

Informacja do dyrekcji, wychowawców i nauczycieli ZSP nr 3 w Katowicach odnośnie organizowanego  
w naszej placówce TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA 2022 

 

Termin: Termin: 28 II  – 04 III 2022 
Koordynatorzy: A. Piontek, D. Adam, T. Nowak, A. Sromek 
 
 
Zaplanowane działania: 
 

28 II 2022 (poniedziałek) – BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ… 

 Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Każdy wiedzę ma, jak o bezpieczeństwo swoje 
dbać”. Konkurs dla klas 1 – 3. Konkurs na 4 godzinie lekcyjnej. 
 

 Konkurs wiedzy dla chętnych uczniów klas 4 – 8 (sprawdź się sam). Test konkursowy 
będzie umieszczony w zespole Szkolny Klub Bezpieczeństwa na MS Teams. 
 

 Przekazanie poprzez edziennik materiałów pomocniczych dotyczących 
bezpieczeństwa do wykorzystania na lekcjach wychowawczych (prezentacja  
o bezpieczeństwie oraz pogadanki) 

Osoby odpowiedzialne za akcję: Anna Piontek 

 

 

1 III 2022 (wtorek) – BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI 

 Prezentacja genial.ly zawierająca interaktywny quiz i film związany z tematem do 
wykorzystania na zajęciach komputerowych i informatyki 

Osoba odpowiedzialna za akcję: Dorota Adam 

 
2 III 2022 (środa)  – RUCH PIESZYCH… 

ROZDZIAŁ 1 - RUCH PIESZYCH ART. 11. 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników 

ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.) 

 

 „Odblaskowy pokaz mody” - uczniowie klas I-III na zajęciach  zaprojektują  element 
odblaskowy, który chętnie nosiliby ich rówieśnicy i przedstawią go w formie plakatu. 
Prace dostarczamy do sali 215. 
 

 Uczniowie klas IV-VIII na godzinach wychowawczych lub przerwach utworzą 
„Dekalog bezpiecznego rowerzysty”. Prace dostarczamy do sali 215. 
W ramach lekcji techniki zostaną przeprowadzone pogadanki praktyczne ćwiczenia na 
temat bezpiecznego poruszania się po drogach  

Osoba odpowiedzialna za akcję: p. Tomasz Nowak 

 
 
 



Szkolny Klub Bezpieczeństwa 

3 III 2022 (czwartek) – GÓRSKIE WĘDRÓWKI… 

 Prezentacja multimedialna z filmikami do wykorzystania na zajęciach (dostępna 
będzie również w SKB na Teams). Tematyka prezentacji: 

 
- Jak przygotować się do wycieczki w górach latem i zimą? 
- Szlaki w górach 
- Jak zachować się w przypadku zgubienia szlaku? 
- Jak zachować się podczas burzy w górach? 
- TOPR i GOPR – numery alarmowe 
 

Osoba odpowiedzialna za akcję: p. Agnieszka Sromek 

4 III 2022 (piątek) DBAMY O NASZE RELACJE! 
                             PODSUMOWANIE TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA 

 Działania w ramach Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo – „DBAMY O NASZE 
RELACJE” obejmują: 
- pocztę przyjacielską (od wtorku do czwartku można wrzucać własnoręcznie 
wykonaną kartkę przyjaźni, na której można napisać za co ceni się obdarowanego, 
dlaczego jest dla nas ważny itp.). Ważne, by na karcie lub kopercie napisać nazwisko  
i imię osoby obdarowanej oraz klasę. Każda klasa może przesłać kartkę przyjaźni od 
klasy dla innej klasy) 
- w tym dniu jesteśmy dla siebie życzliwi – każdy otrzyma wylosowaną życzliwą myśl 
na dobry humor 
- pozytywna fotobudka (będzie dostępna w holu szkoły) – będzie możliwość 
wykonania sobie zdjęcia własnego z uśmiechem lub z przyjacielem (prośba do 
nauczycieli o umożliwienie wykonania tego zdjęcia przez uczniów, można jednym 
urządzaniem i rozesłanie ich uczniom poprzez Teams 
- udostępnienie scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych, 
zajęć integrujących grupę lub innych zajęć do tematu 
 

 Podsumowanie programu dla uczniów naszej szkoły – uczniowie klas I – VIII 
otrzymają pamiątkowe „Certyfikaty Bezpiecznej Klasy” oraz dyplomy  
w organizowanych konkursach podczas tego tygodnia. 

 
Osoba odpowiedzialna za akcję: Anna Piontek oraz Barbara Szymańska 

 
 

Tydzień bezpieczeństwa, który organizowany jest w szkole oparty jest na działaniach wpisanych w Programie 
Bezpieczeństwa realizowanego w szkole. Wszystkie osoby, które chcą włączyć się dodatkowo z innymi 

działaniami związanymi z bezpieczeństwem serdecznie zachęcamy. 
Bardzo prosimy o zaznaczenie w edzienniku tematu związanego z bezpieczeństwem. 

Uprzejmie prosimy o pomoc i zrozumienie  

 


