
Tydzień Bezpieczeństwa 2018 już za nami. 

Od 5 do 9 marca br. szkolnego odbył się w naszej szkole Tydzień 

Bezpieczeństwa. Uczniowie aktywnie brali udział w proponowanych formach 

edukacyjnych i konkursowych. Nad programem Tygodnia Bezpieczeństwa, 

przebiegiem oraz organizacją czuwała p. Urszula Wysocka oraz p. Anna 

Piontek.  

W poniedziałek (5.03) uczniowie klas IV – VII brali udział w konkursie 

organizowanym przez p. Agnieszkę Kubik oraz p. Annę Partykę,  

pt. „Cyberprzyjazny – lubię to”. Uczniowie zmagali się z serią pytań  

na temat szacunku w sieci oraz cyberprzemocy z wykorzystaniem platformy 

internetowej Kahoot. Organizatorki konkursu wspierała w p. Anna Piontek.  

 Tymczasem dla podopiecznych klas młodszych zorganizowany został konkurs 

wiedzy na temat bezpieczeństwa. Każdą klasę I – III reprezentowali dwoje 

uczniów. I miejsce uzyskała klasa Ia (uczniowie Natasza Wolniewicz oraz 

Adam Kahlert). II miejsce uzyskała klasa IIIa (uczniowie Oliwia Kalina oraz 

Stanisław Szymandera) oraz III miejsce uzyskała klasa IIIb (uczniowie Gabriel 

Szmeiduch, Brajan Baranowski / Nicola Krupa). II i III miejsce zostało 

wyłonione w drodze dorywki pomiędzy uczniami klas IIa, IIIa i IIIb. Konkurs 

zorganizowany przez p. Urszulę Wysocką przy wsparciu p. Anny Piontek.  

We wtorek (6.03) nasza szkoła świętowała swoje obchody. Lecz w ramach akcji 

bezpieczeństwa uczniowie klas I wzięli udział w zajęciach edukacyjnych,  

pt. „Prąd jest pożyteczny ale niebezpieczny”. Zajęcia zostały poprowadzone 

w klasach przez p. Katarzynę Sojdę oraz Agnieszkę Kubik. Jednocześnie 

wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli szansę wziąć udział w głosowaniu  

na najlepszą pracę plastyczną ogłoszonego wcześniej konkursu, pt. „Medal dla 

Super Przyjaciela” w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego 

„Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Największą ilość głosów 

otrzymała  uczennica klasy IIIe – Paulina Dworaczek. Koordynator konkursu 

plastycznego (etap szkolny) p. Anna Piontek. 



W środę (7.03) do naszej szkoły zaproszona została autorka bajek 

wierszowanych p. Katarzyna Szopa – Wycisk. Dla uczniów z klas I – III 

przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz zaprezentowała 

autorskie bajki o tematyce bezpieczeństwa.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli 

w spotkaniu, odpowiadali na pytania gościa. Po spotkaniu chętne dzieci mogły 

nabyć książkę autorki, pt. „Bajki – Pouczajki”. O kilka egzemplarzy wzbogaciła 

się nasz szkolna biblioteka. Koordynatorzy spotkania p. Anna Piontek,  

p. Urszula Wysocka przy wsparciu p. Anny Kahlert. 

Uczniowie klas IV - VII wzięli udział w konkursie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa. I miejsce uzyskała klasa Va (uczniowie Maja Kozieł oraz 

Małgorzata Stanik). II miejsce uzyskała klasa VIIa (uczennice Vanessa 

Ablamowicz oraz Agata Kornik) oraz III miejsce uzyskała klasa VIIb 

(uczennice Oliwia Richter oraz Agnieszka Skowronek). Konkurs zorganizowany 

przez p. Urszulę Wysocką przy wsparciu p. Doroty Adam. 

W czwartek (8.03) odbyła się akcja przy współpracy Samorządu Uczniowskiego 

wraz z opiekunami p. Anitą Wyderką oraz p. Magdaleną Gamzą, pt. „Razem 

przeciw przemocy”. Uczniowie oraz pracownicy szkoły ubrali strój biały oraz 

przypięli na koszulce zaprojektowane przez uczniów SU logo. Akcja 

zorganizowana również w ramach działalności uczniów w programie Szkołą  

z klasą. Każda klasa uzyskała dodatkowe punkty w konkursie Klasa Roku.  

Na korytarzu przy sekretariacie zawisły hasła dotyczące promujące właściwe 

zachowania bez agresji i przemocy (organizatorki: P. Anna Piontek, p. Urszula 

Wysocka). 

W piątek (9.03) odbyło się podsumowanie tygodnia. Pani Urszula Wysocka oraz 

p. Anna Piontek odwiedziły każdą klasę wręczając przewodniczącemu klasy 

Certyfikat Bezpiecznej Klasy oraz Certyfikat Cyberprzyjaznej Klasy. Również 

uczniowie, którzy zajęli najwyższe miejsca w konkursach organizowanych 

podczas tego tygodnia otrzymali nagrody i dyplomy. 



Jednocześnie uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach edukacyjnych 

prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej w Katowicach. Pani 

strażnik Anna Marek oraz p. strażnik Klaudia Szczygieł wyczerpująco 

wzbogacili wiedzę uczniów w ramach zajęć zatytułowanych „Mój przyjaciel 

Rex”. Przedmiotowe zajęcia miały na celu kształtowanie bezpiecznych 

zachowań w sytuacji zagrożenia ze strony psów, a także zapoznanie uczniów  

z obowiązkami właścicieli psów w oparciu o film edukacyjny. Koordynatorzy  

p. Anna Piontek, p. Urszula Wysocka przy wsparciu p. Anny Kahlert. 

Uczniowie klas I – III ostatecznie składali prace plastyczne w zorganizowanym 

konkursie, pt. „Wirus komputerowy” zorganizowanym przez p. Dorotę Adam. 

Wyniki podane zostaną wkrótce.  

Przez cały tydzień wychowawcy klas przeprowadzili poddanki z uczniami  

na tematykę zaproponowaną przez koordynatorów. Efektem tych zajęć są piękne 

plakaty, które stały się ozdobą korytarza szkoły.  

Również nauczyciele informatyki oraz zajęć komputerowych przeprowadzili 

zajęcia oraz pogadanki na temat szacunku w sieci poznając Sieciaków.pl (klasy  

I – III) oraz cyberprzemocy (klasy IV – VII). Teksty pogadanki przygotowała  

p. Dorota Adam oraz p. Anna Piontek. 

Ponadto w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbędzie się „Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej” w terminie 21.03 dla klas starszych. Koordynator 

p. Tomasz Nowak. Nasza szkoła wzbogaciła się o kolejne rysunki z zakresu 

bezpieczeństwa. Wiszą one na półpiętrach oraz przy drzwiach korytarza przy 

sekretariacie (rysunki: K. Żegleń, zakup ramek zrealizowany dzięki 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły). Korytarz przy sekretariacie zyskał 

tematyczną dekorację, którą przygotowały koordynatorki Tygodnia 

Bezpieczeństwa. 

Obchody Tygodnia Bezpieczeństwa zakończyły się lecz rozwagę  

i bezpieczeństwo zachowujmy zawsze.  

Opracowanie: Anna Piontek 


