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Szczegółowy harmonogram działań 
Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 
 

Lp. Zadania 

1. 
Rekrutacja chętnych uczniów do działań promujących bezpieczeństwo w naszej szkole 
oraz poza nią. 

2. 
Organizacja warsztatu pracy pod kątem realizacji zadań (przygotowanie pomocy 
potrzebnych na zajęcia z uczestnikami SKB). 

3. 

Akcje w szkole w ramach SKB (po ustaleniu z uczestnikami): 
 
- akcja informacyjna do zachowania bezpieczeństwa w naszej placówce   
  (etykietki z zasadami bezpieczeństwa umieszczone na terenie szkoły); 
 
- obrazki lub kolorowanki wykonane przez członków SKB i umieszczone w kluczowych  
   punktach naszej szkoły (na drzwiach, przy schodach, na stołówce, na sali gimnastycznej,  
   przy oknach, w szatni, w świetlicy szkolnej); 
 
- współpraca z SU – działania podczas kolorowej przerwy na stworzenie plakatów  
  promujących bezpieczne zachowania w szkole; 
   
- udział w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych oraz konkursach  
  związanych z bezpieczeństwem organizowanych poza terenem szkoły; 
 
- opieka nad szkolną gazetką ścienną – umieszczanie kluczowych informacji o zasadach  
   bezpieczeństwa podczas zabaw w szkole i domu, przed feriami zimowymi lub  
   wakacjami (pracowanie gier planszowych dla uczniów naszej szkoły dołączonych  
   do gazetki szkolnej i przygotowanych do wydruku na stronie naszej szkoły); 
 
- akcja ulotkowa  - opracowanie i rozdzielenie ważnych wskazówek dotyczących  
   bezpieczeństwa dla uczniów naszej szkoły; 
 
- współpraca z „Kolorową trójką” – gazetką szkolną, w tym umieszczanie ważnych  
   przesłanek o bezpieczeństwie; 
 
- umieszczanie ważnych informacji dla rodziców na stronie internetowej szkoły  
   w zakładce SKB 

4. 

Zorganizowanie imprezy DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA w szkole, przy wsparciu Straży 
Pożarnej (przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego) oraz opracowanie scenariusza zajęć przeprowadzonych przez 
nauczycieli w ramach imprezy. 
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5. 

Spotkania z przedstawicielami: 
 
- Policji;  
- Straży Miejskiej; 
- Ratownikami Pogotowia (pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej); 
- WOPRu; 
- Sanepidu (również w ramach akcji edukacyjnej Lekki Tornister)  

6. 

Współpraca z nauczycielem informatyki lub zajęć komputerowych: 
 
- udostepnienie (podczas zajęć informatycznych) gier i zabaw promujących  
  bezpieczeństwo – strona internetowa Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa; 

7. 

Współpraca z chętnymi wychowawcami klas oraz nauczycielami świetlicy, biblioteki  
i innymi nauczycielami: 
 
- tworzenie w sali lekcyjnej kącika (gazetki ściennej) o tematyce bezpieczeństwa – pomoc  
  opiekunów i uczniów SKB w pozyskiwaniu potrzebnych materiałów. 

8. 

Przeprowadzenie prelekcji i pogadanek dla uczniów klas I – VI o tematyce: 
 
- „Bezpieczeństwo w mojej szkole – zagrożenia np. podczas zajęć wfu” 
 
- „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”; 
 
- „Bądź bezpieczny w sieci”; 

9. 

Profilaktyka bezpieczeństwa (Tydzień z Cyberprzemocą, Tydzień z Dopalaczami): 
 
- temat: „STOP Cyberprzemocy” (oflagowanie szkoły czerwonymi napisami STOP, jako 
element zaciekawienia i sprzeciwu. Zaprezentowanie na korytarzu szkoły prelekcji – 
omówienie tematu wraz z filmikiem Fundacji Dzieci Niczyje. Wykonanie plakatów 
sprzeciwiających się cyberprzemocy przez uczniów podczas lekcji wychowawczej lub  
na sali gimnastycznej. Zaprezentowanie plakatów na korytarzu szkoły oraz zdjęć  
na stronie internetowej); 
 
- temat: „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - dopalacze” (oflagowanie szkoły 
kolorowymi hasłami: ŻYCIE, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ?,  RADOŚĆ, 
ZŁOŚĆ, SMUTEK, POMOC, ZATRUCIE, AGRESJA, POBUDZENIE, TRUCIZNA, JA. 
Prelekcja z pokazem filmu, spotkanie z przedstawicielem policji – pogadanka o skutkach 
zażywania dopalaczy. Przeanalizowanie tematu na lekcjach wychowawczych. Wyrażenie 
sprzeciwu uczniów poprzez wpisy na arkuszach szarego papieru umieszczonych  
na korytarzach szkoły. Umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły).  

 
Opiekunowie SKB oraz inicjatorowie działań: 

mgr Anna Piontek 
mgr Urszula Wysocka 


