
Harmonogram działań do konkursu: „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” 

Hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja 

ZADANIA KONKURSU FORMA 

REALIZACJI 

TERMIN REALIZATORZY / 

EKSPERCI 

FORMA OCENY PRZEZ 

ORGANIZATORA 

 

1. 

„Państwo, prawo, społeczeństwo, 

obywatel” 

Debata uczniowska             

w  klasach + test 

sprawdzający 

Listopad 2015  Nauczyciele WOS- u                  

i historii 

Trzy testy z każdej klasy 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

2.  „Co powinno się zmienić, by 

poprawić relacje między 

ludźmi?” 

Lekcja wychowawcza +  

konkurs literacki 

(opowiadanie) 

 

Listopad  -

Grudzień 2015 

Wychowawcy klas,  

Nauczyciele języka polskiego 

 

Dziesięć prac - opowiadań 

 

3. „Bezpieczne zachowanie                   

w szkole, w domu, na ulicy” 

 

 

Spotkanie                              

z przedstawicielami 

Policji, Straży, 

Pogotowia Ratunkowego 

– opis działań 

Listopad 2015 – 

Maj 2016 

P. Ela Gąsiorowska, 

Pedagog,  

Eksperci  

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

4. „Prawna ochrona dóbr osobistych 

człowieka” 

Pogadanka + opis 

działań 

Styczeń 2016 Wychowawcy klas,                         

Samorządy klasowe 

Opis działań  

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

5. „Tytoń, narkotyki, dopalacze” Konwersatorium + opis 

działań + konkurs 

antynikotynowy 

Październik – 

Listopad 2015 

Psycholog, Pedagog,  

P. Dołasińska, 

p. Marcinkowska – 

Osmólska, 

Eksperci z firmy „Krokus” 

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

6. „Kibole, blokersi, grupy 

podwórkowe” 

Konwersatorium + opis 

działań  

Luty 2016 Wychowawcy klas we 

współpracy z samorządami 

klasowymi,  p. Jolą Węglarz              

z PPP  i Policjantem 

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 



 

 

 

nagrań itp.) 

7. „Mój przyjaciel jest inwalidą” Konwersatorium + opis 

działań (proponujemy 

wykorzystać film: 

„Gwiazd naszych 

wina”). 

Marzec 2016 Wychowawcy klas,                         

Samorządy klasowe 

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

8. „Nie jesteś sam” Konwersatorium 

+ opis działań 

Kwiecień 2016 Wychowawcy klas we 

współpracy                                                 

z PCPR, MOPS i kuratorem 

zawodowym 

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

9. „Przestrzeganie prawa to 

obowiązek każdego, także 

ucznia” 

Konwersatorium 

+ opis działań 

Listopad 2015- 

Maj 2016 

Psycholog, Pedagog Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

10. Zadanie wybrane przez szkołę 

dotyczące kwestii 

bezpieczeństwa 

Przedstawienie PaT Luty – Marzec 

2016 

P. Murawska, 

P. Trojanowska, 

P. Gąsiorowska, 

P. Turalska, 

P. Lubińska, 

P. Wysocka, 

Pedagog 

Psycholog 

Opis działań 

(dodatkowo wskazane jest 

dokumentowanie realizacji 

zadań za pomocą zdjęć, 

nagrań itp.) 

11. Zgłoszenie przedstawicieli szkoły 

do konkursu 

Seminarium                  

e- learning 

Wrzesień 2015 Psycholog, Pedagog Zaliczenie seminarium 


