
Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 

Harmonogram zadań w ramach realizacji wymagań konkursowych „Bezpieczna 
Szkoła-Bezpieczny Uczeń” w naszej szkole 

Ze względu na specyfikę naszej placówki (szkoła ponadgimnazjalna, wiejska, środowiskowa, 
mała liczba uczniów: 197 ) wszystkie działania są prowadzone według harmonogramu  
w formie konwersatoriów bądź pogadanek, wykładów z prezentacjami multimedialnymi lub 
projekcjami filmowymi. Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie, od wielu lat posiadamy 
Certyfikat SzPZ i należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łodzi. 
Realizujemy wiele projektów prozdrowotnych, proekologicznych, dbamy o bezpieczeństwo 
naszych uczniów. Prowadzimy regularną współpracę z Miejską Komendą Policji  
w Piotrkowie Trybunalskim, bierzemy udział w konkursach i kampaniach społecznych.     

Lp.  Zadanie  Odpowiedzialni 
i forma 
realizacji  

Termin  Załącznik 

1. Przeprowadzenie, we wszystkich 
klasach szkoły, debaty 
uczniowskiej nt. Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel z testem 
sprawdzającym dla uczniów wg 
układu opracowanego przez 
szkołę. 

Monika Kuszewska 
 

22.02.2012 r. Sprawozdanie 
i pytania 
konkursowe 

2. Przeprowadzenie szkolnego 
konkursu nt. Co powinno się 
zmienić w Twojej szkole, rodzinie, 
otoczeniu, by poprawić relacje 
między ludźmi (nauczyciel-uczeń, 
dziecko-rodzina, koledzy w 
miejscu zamieszkania, osiedlu, 
miejscowości). 

Samorząd 
Uczniowski 

Do końca marca 
 

Prace 
uczniów 

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. 

Funkcjonariusze 
Komendy 
Miejskiej Policji w 
Piotrkowie 
Trybunalskim 
Pogadanki w 
klasach mające na 
celu 
zminimalizowanie 
zjawisk 
współistniejących z 
patologiami, tj. 
obojętności, braku 
reagowania na 
negatywne 
zjawiska, 

04.10.2011 r. Informacje na 
stronie 
WWW 
szkoły 



stygmatyzowania 
osób preferujących 
prawidłowe wzorce 
zachowań. 
Policjanci w 
ramach kampanii 
poinformowali o 
potencjalnych 
zagrożeniach oraz 
o sposobach 
reagowania na 
zjawiska 
patologiczne w ich 
otoczeniu. 

4. Przeprowadzenie pogadanek we 
wszystkich klasach na temat: 
Prawna ochrona dóbr osobistych 
człowieka, w tym nietykalności 
cielesnej, a zwyczaje szkolne. 
Zalecane podjęcie tematu relacji 
„chłopcy-dziewczęta" - język, 
kultura osobista etc. „Czy 
uczniowie klną i dlaczego..." 

Maciej Stachaczyk Do końca marca Prezentacja  

5.  Przeprowadzenie we wszystkich 
klasach konwersatoriów na temat 
Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak 
się przed tym bronić. 

Marzena 
Rozpiątkowska 

Do końca marca 
2012 

Prezentacje,  
scenariusze, 
zdjęcia 

6. Przeprowadzenie we wszystkich 
klasach konwersatoriów nt. 
Kibole, blokersi, grupy 
podwórkowe - co robić, jeśli 
rozpoznajesz zagrożenie, jak się 
bronić przed wciągnięciem do 
„paczki".  
Pogadanka nt. Nie pakuj się w 
kłopoty – prezentacja o 
destrukcyjnych grupach 
społecznych  
i wskazówkach, jak bronić się 
przed wciągnięciem do „paczki”; 
- podziałem na 4 tury w 
internacie. 

Michał Lacheta 28.11.2011 r. Prezentacja 

7. Przeprowadzenie we wszystkich 
klasach konwersatoriów pod 
hasłem Mój przyjaciel jest 
inwalidą - jak kształtować 
podstawy akceptujące 
niepełnosprawność. 

Edyta Sęk - 
pedagog 

Do końca marca Prezentacja, 
scenariusz 

8. Przeprowadzenie we wszystkich 
klasach konwersatoriów pod 

Anna Irzykowska - 
Smarz 

Do końca marca Scenariusz 
pogadanki 



hasłem Nie jesteś sam. Jak 
monitorować sytuację osób z 
otoczenia szkolnego lub 
środowiskowego, które znalazły 
się w biedzie, chorobie, stanie 
sieroctwa społecznego lub 
„eurosieroctwa"; gdzie szukać 
pomocy. 

9. Przeprowadzenie konwersatoriów 
na temat: Przestrzeganie prawa to 
obowiązek każdego, także 
ucznia... Prezentacja może 
obejmować podstawowe reguły 
prawa cywilnego i karnego - w 
konwencji odpowiedniej dla grup 
wiekowych, a także tematykę 
przestępczości nieletnich i 
wykonywania kar orzeczonych 
przez sądy dla nieletnich oraz 
sądy powszechne. 

Małgorzata 
Lacheta 
Edyta Sęk – 
pedagog szkolny 
Profilaktyczna 
lekcja filmowa z 
prezentacją 
multimedialną nt. 
Twoje 
bezpieczeństwo a 
agresja i przemoc – 
projekcja 
fragmentów filmu, 
pogadanka z PP 
 i dyskusja. 
Wszystkie klasy – 
z podziałem na 4 
tury – internat. 
Maciej Dybowski 
Bezpieczny w’ 
necie’?– 
pogadanka i panel 
dyskusyjny 
bezpiecznego 
korzystania z 
komputera  
i Internetu. 

29.11.2011 r. 
01.12.2011 r. 

Prezentacje 
PP, 
scenariusze 

10. Wykonanie dowolnego zadania 
wg tematyki wybranej przez 
uczestniczącą w konkursie szkołę, 
dotyczącego kwestii bezpiecznej 
szkoły lub bezpieczeństwa 
uczniów:  
1) organizacja V Szkolnego 
Tygodnia Promocji Zdrowia i 
Szkolnej Kampanii 
Profilaktycznej pod hasłem 
„Bezpieczny w domu, szkole, 
życiu…” 
2) Udział programie „Widzę – 
Reaguję 2011” organizowanym 
przez Komendę Miejską Policji w 

Zespół ds. 
Promocji Zdrowia, 
Miejska Komenda 
Policji w 
Piotrkowie 
Trybunalskim 

15.09.2011 r.– 
15.01.2012 r. 

Zdjęcia, 
scenariusze,  



Piotrkowie Trybunalskim 
(konkursy, turniej piłki siatkowej, 
konkurs sprawności fizycznej). 
3) Obchody Międzynarodowego 
Dnia Tolerancji – 16.11.2011 r. 
4) Realizacja programów 
profilaktycznych:  
„Noe” – profilaktyka 
antyalkoholowa, „Korekta” - 
profilaktyka antyalkoholowa, 
Program profilaktyczno – 
wychowawczy „Ta sama 
chwila…”, pogadanki w ramach 
godzin wychowawczych i spotkań 
z pedagogiem szkolnym nt.: 
narkotyków, alkoholu, tytoniu, 
„dopalaczy”, agresji, higieny 
zdrowia psychicznego, 
asertywności, przestrzegania 
przepisów BHP.  

 

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie: Małgorzata Lacheta 

Pedagog szkolny: Edyta Sęk 


