Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Działdowie
Ogólnopolski Konkurs
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”

ZADANIE 3
Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie
w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
Działania:
1. Spotkanie

z

przedstawicielami

Policji,

Straży

Pożarnej,

Pogotowia

Ratunkowego (bezpieczne poruszanie się w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwo w
czasie wakacji, zasady poruszania się rowerem – karta rowerowa w klasach IV.
W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród uczniów i rodziców na temat
bezpieczeństwa w szkole wdrożone zostały działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Działdowie cyklicznie
odbywają się zajęcia dla uczniów klas I-III na temat: „Bezpieczna droga dziecka do szkoły”,
„Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej zajęcia w ramach kampanii Klub
Pancernika Klika w Fotelikach. Oprócz tego uczniowie uczestniczyli w kampanii społecznej
„Bezpieczny Przejazd – Zatrzymaj się i żyj”. Zostały zaprezentowane filmy poglądowe (wraz
z omówieniem): „ Co wiemy o przejazdach kolejowo – drogowych”, „Przyczyny wypadków
kolejowych”, „Zachowanie na peronie i w pociągu”. Uczniowie brali udział w zajęciach
praktycznych z użyciem symulatora zdarzeń i alkogogli.
W pierwszym tygodniu czerwca odbył się konkurs plastyczny nt. „Bezpieczne
zachowanie podczas wakacji”. Wyróżnione prace wyeksponowane zostały na korytarzach
szkoły i podczas spotkań z przedstawicielami straży pożarnej i policji.

21 czerwca 2013r., tydzień przed zakończeniem zajęć lekcyjnych, zostały
zorganizowane spotkania dla wszystkich uczniów klas I – VI (504 uczniów)
z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej.
Podczas zajęć uczniowie przypomnieli i utrwalili sobie zasady:
- udzielania pierwszej pomocy,
- bezpieczeństwa podczas wakacji,
- zachowania podczas pożaru,
- ewakuacji,
- porażenia prądem,
- sposobu powiadamiania o wypadku i wszelkich zagrożeniach,
- zachowania wobec nieznajomych,
- zachowania w kontaktach z psem,
- zachowania w domu podczas nieobecności dorosłych.
Atrakcją dla wszystkich uczniów była możliwość poznania wyposażenia wozów
strażackich oraz sprzętu i ekwipunku strażackiego m.in. kamera termowizyjna. Uczniowie
mieli okazję indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami straży i policji.
Zostało zorganizowanych 6 spotkań przy współudziale młodzieży II LO. Licealiści
przypomnieli

zasady

i

zademonstrowali

sposób

udzielania

pierwszej

pomocy

przedmedycznej.
We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia nt.: „Bezpieczne zachowanie
w szkole, w domu, na ulicy”.

Dzieci w grupach przygotowały scenki dramowe, w których przedstawiały różne
niebezpieczne sytuacje, np.: „Bezpieczna kąpiel”, „ Jestem sam w domu – ktoś dzwoni
do

drzwi”,

„Nieznajomy

proponuje

poczęstunek

cukierkiem

lub

podwiezienie

samochodem’’, „Poznaję fajnego kolegę przez Internet”, „ Atakuje mnie pies”. Każda scenka
kończyła się bezpiecznym wyborem, zachowaniem jej uczestnika. Uczniowie –
obserwatorzy wskazywali również na inne możliwe bezpieczne rozwiązania.
Podczas zajęć dzieciom zostały przypomniane numery telefonów alarmowych.
Podsumowaniem zajęć był opracowany przez uczniów Kodeks Bezpiecznych Wakacji.
Uczniowie klas IV uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których poznawali znaki
drogowe, zasady ruchu drogowego, budowę roweru oraz wyposażenie roweru
i rowerzysty. Zwieńczeniem tych zajęć był egzamin na Kartę Rowerową przeprowadzony

w dwóch etapach. W pierwszym pisemnym etapie sprawdzano wiadomości teoretyczne,
a w drugim umiejętności praktyczne. Do egzaminu przystąpiło 104 uczniów, a zdało 85.

2. Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W szkole przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
w których brali udział uczniowie szkoły podstawowej i liceum. W trakcie zajęć
wykorzystano materiały i pomoce pozyskane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie klas I-III obejrzeli film animowany pt. „Doktor Kręciołek”. Uczyli się jak
prowadzić rozmowę telefoniczną informującą o zdarzeniu. Utrwalali numery telefonów
alarmowych. Uczyli się jak sprawdzać przytomność i oddech u osoby poszkodowanej.
Ćwiczyli układanie w pozycji bocznej ustalonej. Na fantomie ćwiczyli wykonywanie
oddechów ratowniczych i resuscytację. Dowiedzieli się w co powinna być wyposażona
apteczka. Ćwiczyli opatrywanie niewielkich zranień, zabezpieczanie złamań i krwawień
z nosa. Dowiedzieli się jak postępować w przypadku omdleń, użądleń i poparzeń.

3. Uczestnictwo w konkursie „Pierwsza pomoc”.
10 maja 2013r. grupa uczniów z klasy Vd reprezentowała szkołę w Powiatowych
Mistrzostwach Ratownictwa Przedmedycznego. Drużyna zajęła II miejsce. Zwycięska
drużyna w czasie festynu rodzinnego, który odbył się 2 czerwca na terenie szkoły
zaprezentowała jak należy udzielać pomocy przedmedycznej.

4. Udział w festynie „Wstąp po zdrowie”
W dniu w dniu 9 czerwca uczniowie szkoły podstawowej i liceum uczestniczyli
w festynie „Wstąp po zdrowie”. Zaprezentowali mieszkańcom Działdowa w jaki sposób
należy udzielać pomocy przedmedycznej oraz przedstawili zagadnienia dotyczące
transplantologii-„Transplantacja, czyli dar życia”. Uczniowie wykonali plakaty ukazujące
historię transplantologii. Sporządzili listę najczęściej przeszczepianych narządów, a także
informację dotyczącą tego kto może zostać dawcą oraz argumenty „za” i „przeciw”-„Chcę

być dawcą”, „Nie chcę być dawcą”. Uczniowie promowali zdrowy styl życia pod hasłem:
„Zdrowe bicie serca, zdrowe ciśnienie krwi” oraz wykonali plakaty o tej tematyce.
Przygotowali prezentacje multimedialne na w.w. tematy oraz filmy dotyczące zdrowego
odżywiania – „Śmietnik w mojej głowie” oraz film dotyczący niebezpiecznych chorób
wywoływanych przez wirusy i bakterie przenoszone przez kleszcze.

Efekty:
1. Uświadomienie uczniom, które z zachowań są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie
dla nich i dla innych.
2. Wskazanie młodzieży jak szukać rozwiązania w sytuacjach trudnych, jak zachowywać
się bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy oraz jaka jest odpowiedzialność karna
nieletnich za popełnione czyny.

3. Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.
4. Utrwalenie nawyku zatrzymywanie się przed każdym przejazdem kolejowym
i zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
5. Na wniosek szkoły, rodziców Urząd Miasta zapewnił opiekę ze strony straży miejskiej
na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych w okolicach szkoły.
6. Uczniowie nabyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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