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Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych 

  

 Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 1września 2013 r. do 30 maja 2014 r. 

wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń  

w sposób następujący: 

 

Zadanie 1. 

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, 

społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez 

szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą 

elektroniczną. 

- W poniedziałek 14 kwietnia nauczyciel historii mgr Dariusz Kempski przeprowadził debatę  

w klasie II B gimnazjum na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Podstawowym 

celem zajęć było kształtowanie postawy patriotycznej u uczniów.  

Cele szczegółowe debaty: 

- próba zdefiniowania pojęć: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel; 

- doskonalenie umiejętności takich jak: 

a. praca w grupie;  

b. posługiwanie się Konstytucją RP, słownikiem języka polskiego; 

c. uzyskanie informacji na podstawie fragmentu tekstu; 

d. wyciąganie wniosków na podstawie uzyskanych informacji. 

 

Uczniowie tydzień przed debatą zostali podzieleni na cztery sześcioosobowe grupy. Każda z nich 

miała wyszukać informacje związane z zagadnieniami dotyczącymi debaty: państwo, prawo, 

społeczeństwo, obywatel. Mgr Dariusz Kempski zasugerował wypożyczenie ze szkolnej biblioteki 

między innymi: Konstytucji RP i słownika języka polskiego. 

Uczniowie mieli wybrać spośród siebie: lidera oraz koordynatora. Ponadto jeden z uczniów miał 

przygotować prezentację multimedialną na temat „Polskie symbole narodowe”. 

Pierwsza grupa przygotowała informacje na temat społeczeństwa. Lider zaprezentował: definicję, 

najważniejsze zagadnienia wypisane z Konstytucji RP oraz podział społeczeństwa.  

Lider kolejnej grupy starał się przybliżyć kolegom i koleżankom pojęcie prawa.  

Po czym odbyła się dyskusja na temat: Czym jest prawo? Kto stanowi prawo? 

Co to znaczy „mieć prawo do czegoś”? Kiedy i w jakich okolicznościach masz kontakt z prawem? 

Jakie słowa kojarzą się nam ze słowem„prawo”? 

Pozostałe grupy omawiały pojęcia: obywatel i państwo. W kolejnej części zajęć przeprowadzono 

debatę na temat: „Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa - czy przestrzegamy prawa?  

 

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: za i przeciw. Grupa „ za” - gromadziła argumenty 

potwierdzające, że uczniowie są świadomymi obywatelami RP, starają się przestrzegać prawa i 



rozumieją potrzeby jego przestrzegania. Grupa „przeciw” - gromadziła argumenty potwierdzające to, 

że uczniowie nie rozumieją zasad obowiązujących w społeczeństwie, łamią prawo, nie przestrzegają 

reguł społecznych. Po czym uczniowie przedstawili konkretne przykłady przyjmowanych postaw i 

zachowań. 

 

Nauczyciel podsumował zajęcia uwzględniając informacje, że temat debaty, czyli „Państwo, prawo, 

społeczeństwo, obywatel” – to pojęcia, które łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają.  

W państwie prawa, jakim jest nasza ojczyzna, wszystkie ograny państwowe są tworzone i 

kontrolowane zgodnie z prawem. Obywatele tworzą społeczeństwo, posiadają swoje prawa, ale 

również określone obowiązki, które są regulowane prawem. Powinno ono być zgodne z wolą 

całego narodu i wypływać z zasad demokracji. W związku z tym obywatel nie tylko posiada prawa, 

ale również obowiązki. Ponadto ma możliwość wpływania na politykę państwa. Być obywatelem, 

przestrzegać prawa – to świadome uczestniczenie w życiu społecznym i politycznym kraju. 

Uczniowie również mają świadomość, że dobrze wykonywane przez nich obowiązki szkolne, a 

ponadto udzielanie się na forum szkoły, zaangażowanie w działalność pozaszkolną w tym m. in.: 

reprezentowanie placówki w olimpiadach, konkursach na różnym szczeblu, a także rozgrywkach 

sportowych świadczą o ich właściwej postawie obywatelskiej. To jest także ich wkład w rozwój 

państwa i całego społeczeństwa. W celu sprawdzenia efektów pracy uczniowie napisali krótki 

anonimowy test sprawdzający. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu. 

Średnio uczniowie napisali test na ocenę dobrą, o czym świadczą trzy losowo wybrane prace.  

Dzięki zajęciom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, o czym świadczą wyniki testu.  

 

- Wywiad z Jackiem Gębiczem radnym Miasta Radomska. Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy 

2c i 3c naszego gimnazjum. Zamieszczony został na stronie naszej szkoły 

www.zsg3radomsko.edu.pl  

Uczniowie mogą zapoznać się z pracą w samorządzie terytorialnym. 

 

Wystawa poświęcona Deklaracji Praw Człowieka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 

W związku z 65 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka SU zorganizował  

10 grudnia 2013 r. wystawę poświęconą tej tematyce. Była to również doskonała okazja do 

przypomnienia uczniom ich praw i obowiązków. Wystawa trwała do lutego 2014r.  

 

- MŁODZI GŁOSUJĄ - Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 . 19 maja 

odbyły się w naszej szkole wybory do Parlamentu Europejskiego w Ramach akcji "Młodzi głosują" 

organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich 

do świadomego udziału w wyborach. Uczniowie gimnazjum mieli możliwość zdobycia wiedzy na 

temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczej, uprawnień parlamentu, poznania 

znaczenia członkostwa Polski w UE i praw z niego wynikających. Wybory zostały poprzedzone  

2-tygodniową kampanią informacyjną. Natomiast 19 maja uczniowie wzięli udział w wyborach. 

Każdy uczeń miało możliwość zagłosowania na komitet wyborczy - A. Była to również interesująca 

lekcja demokracji w ramach projektu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń, okazja do udziału w 

zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim doskonała nauka 

podejmowania decyzji w sprawach publicznych. W naszym gimnazjum uprawnionych do 

głosowania było 205 uczniów. Głosowało 169. Głosów ważnych oddano 146, a 23 głosy były 

nieważne. Koordynatorem wyborów była p. Joanna Marczak-Burzyńska i p. Anita Pałecz-Skórka. 

- Uczniowie kl. I naszego gimnazjum: Agata Dziegieć, Sandra Rak i Wiktor Olejarnik zostali 

laureatami międzyszkolnego konkursu wiedzy o UE, zorganizowanego przez europosłankę  

p. Joannę Skrzydlewską. W nagrodę pod opieką p. Joanny Marczak - Burzyńskiej pojechali na  

5-dniową wycieczkę do Brukseli w pierwszym tygodniu kwietnia. 



Zadanie 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). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, 

opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg 

wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu. 

 

1. Zgodnie z postanowieniami posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2013r. 

dotyczącymi realizacji III Ogólnopolskiego Konkursu „BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY 

UCZEŃ” została powołana dnia 12 grudnia 2013r. komisja do przeprowadzenia konkursu 

literackiego.  

2. W skład komisji weszli nauczyciele języka polskiego: 

mgr Grażyna Dettlaff 

mgr Barbara Orsicz 

mgr Grażyna Szczekocka 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III gimnazjum. Konkurs trwał od 20.02.2014 do 

31.03.2014r.(etap szkolny). Prace powinny obejmować do czterech stron A4 w wersji 

komputerowej. Proponowane były formy do wykorzystania: opowiadanie, rozprawka, 

przemówienie, kartki z pamiętnika, reportaż, felieton lub inna forma dostosowana do tematu. Prace 

oceniane były przez szkolną komisję konkursową według następujących kryteriów: 

- realizacja tematu, 

- segmentacja tekstu, 

- funkcjonalność stylu,  

- poprawność językowa, 

- poprawność ortograficzna, 

- poprawność interpunkcyjna. 

Dziesięć najlepszych prac (ocena celująca lub bardzo dobra) ocenionych przez jury szkolne zostanie 

przesłanych do jury konkursu ogólnopolskiego do dnia 31maja 2014 r. 

 Na szczególną pochwałę zasługuje praca Małgorzaty Jóźwiak, Sandry Rak i Agaty Dziegieć. 

Przesłano do jury 10 prac konkursowych. 

 

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. Ocena na podstawie opisu wykonanych 

przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną. 

 

-O pierwszej pomocy w kl. 1b z wolontariuszem Straży Pożarnej  

 15.09.2013 podczas zajęć w ramach programu "Zdrowi i bezpieczni" uczniowie kl. I b PSP nr 4 

zapoznali się z zasadami zachowania i postępowania, będąc świadkami wypadku.  

Obejrzeli krótki film ukazujący takie wydarzenie. Cennych wskazówek udzieliła pierwszoklasistom  

p. Justyna Poteralska - studentka Uniwersytetu w Opolu, funkcjonariuszka OSP Radomsko.  

Wolontariuszka pokazała pierwszoklasistom, co może zrobić nawet małe dziecko, gdy jest 

świadkiem wypadku. Wszyscy po kolei ćwiczyli właściwe zachowania, m.in. sprawdzanie, czy 

osoba oddycha, dzwonienie pod numery alarmowe, powiadamianie dorosłych, wzywanie pomocy 

itp.  Dzieci wykazały się dużą ciekawością, aktywnością i zaangażowaniem. W spotkaniu wzięło 

udział 23 uczniów.  

- Spotkanie ze strażakami u najmłodszych. 17.09.2013 r. uczniowie klas I-II PSP oraz Oddziału 

Przedszkolnego gościli na zajęciach funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej z Radomska.  

 Najmłodsi obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której utrwalili wiedzę o przyczynach pożaru  



i bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach życiowych. Przypomnieli sobie alarmowe 

numery telefonów oraz jak prowadzić rozmowę, gdy zdarzy się wypadek lub pożar. Strażacy 

zaprezentowali strój bojowy używany w akcjach, który można było przymierzyć. Chętnych nie  

brakowało. W spotkaniu wzięło udział 106 uczniów i 7 wychowawców oraz nauczyciele świetlicy 

- „Poczujmy się bezpieczniej” - spotkanie najmłodszych z pracownikiem ochrony. 

 20 września 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dla klas 0-III, tym 

razem w świetlicy szkolnej. Tym razem klasy III a i III b spotkały się z p. Kamilem, który na co 

dzień jest ochroniarzem. Gość opowiedział dzieciom o swojej pracy, pokazał niektóre sprzęty 

potrzebne podczas akcji. Potem wraz z p. Justyną Poteralską, studentką Uniwersytetu Opolskiego, 

sprawdzali wśród uczniów poziom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań 

dzieci w różnych sytuacjach i miejscach. W spotkaniu wzięło udział 58 trzecioklasistów i 2 

wychowawców.  

- Kontynuujemy akcję „Bezpieczne dziecko”. 23 września 2013 r. uczniowie klas III a i III b  

spotkali się ze strażakami - ochotnikami. Dzieci wykazały się wiedzą na temat zapobiegania 

zagrożeniom, znały numery alarmowe. Strażacy ochotnicy omówili sposoby bezpiecznego 

obchodzenia się z ogniem i pokazali swoje stroje do pracy. Zwrócili uwagę na łatwopalne materiały 

oraz właściwe zachowanie się na wypadek pożaru. Trzecioklasiści za prawidłowe odpowiedzi  

z krótkim quizie otrzymali ciekawe gadżety. W spotkaniu wzięło udział 58 uczniów i 2 

wychowawców.  

- Próbna ewakuacja szkoły. 8 października 2013 r. na czwartej lekcji usłyszeliśmy 3 krótkie 

dzwonki - dla wszystkich było sygnałem ewakuacji. Wszyscy spokojnie opuścili szkołę i ustawili się 

na boisku szkolnym, a pani dyrektor Izabela Iwanowicz przyjęła meldunki od nauczycieli. 

Ewakuacja próbna przebiegła szybko i sprawnie – uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie /537/ 

oraz nauczyciele obecni na 4. lekcji, a także inni pracownicy szkoły - administracja, sekretariat, 

obsługa.  

-  Spotkanie ze strażakami u gimnazjalistów. Była okazja, żeby nie tylko przyjrzeć się 

umiejętnościom strażaków, ale także nauczyć się, jak w razie potrzeby udzielać pierwszej pomocy. 

W pierwszej części pokazu druhowie szczegółowo objaśniali zasady postępowania ratowników z 

poszkodowanym w wypadku. Potem z udziałem pozorantów, którymi byli nasi uczniowie, 

prezentowano, jak teoretyczne zasady wykorzystać w praktyce.  

W trakcie spotkania odbyła się także prezentacja sprzętu i wyposażenia jakim dysponuje jednostka. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum w liczbie 48 i 4 nauczycieli. 

Do spotkania doszło w związku z realizowanym przez szkołę projektem Bezpieczna Szkoła - 

Bezpieczny Uczeń, który zorganizował koordynator projektu p. Alina Płaszczyńska.  

-8 maja w Parku Solidarności w Radomsku odbyły się powiatowe obchody Światowego Dnia 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 8 maja to dzień urodzin twórcy Czerwonego Krzyża 

i jednego z dwóch pierwszych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, Szwajcara Henriego Duanta.  

W happeningu z tej okazji wzięli udział uczniowie kl. 1b SP pod opieką wych. p. Beaty Miarki, a 

także przedstawiciele innych klas szkoły podstawowej i gimnazjum - członkowie SK PCK pod 

opieką p. Urszuli Pokory. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie główne założenia PCK. Czas w 

Parku Solidarności minął pierwszoklasistom na zabawach i grach sportowych, pokazach sprzętu 

policyjnego i pierwszej pomocy. Odważniejsze pierwszaki podjęły próbę "ratowania życia".  

Podczas happeningu dominowała czerwień, jako kolor miłości i pomocy drugiemu człowiekowi.  

-W dniu 14 kwietnia 2014 roku w PSP nr 4 w ZS-G nr 3 w Radomsku odbyły się 

szkolne eliminacje XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

dzieci i młodzieży pod hasłem: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie 

bezpiecznie". 

 

Na konkurs wpłynęły 42 prace, zgodne z regulaminem, w tym 17 w kategorii klas I-III oraz 25 w 

kategorii klas IV-VI. 



 

Szkolne jury konkursowe w składzie: mgr Alina Płaszczyńska, mgr inż. Błażej Badowski i mgr 

Elżbieta Nowak przyznało: 

- w kategorii klas I-III 

I miejsce: Natalia Lis kl. 3b, 

II miejsce: Oliwia Siewniak kl. 3b, 

III miejsce: nie przyznano 

- w kategorii klas IV-VI 

I miejsce: Magdalena Śliwakowska kl. 4b, 

II miejsce: Alicja Gaik kl.4b, 

III miejsce: Zuzanna Kosińska kl. 4b. 

- 8.03.2014 r. uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami KP 

Policji w Radomsku. Policjanci przeprowadzili konwersatorium urozmaicone prezentacją 

multimedialną nt. "Bezpieczne zachowania w szkole, w domu, na ulicy - udzielanie pomocy." 

 

Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznych zachowań i odpowiedzialności za siebie. 

Przypomniano podstawowe zasady ruchu drogowego - pieszych, rowerzystów, kierujących. 

Spotkanie zorganizowała pedagog szkoły p. Grażyna Sygitowicz. 

 

-25.02.2014 r. w naszej szkole odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". 
W tym roku w konkursie wzięło udział 60 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

 

Naszą szkołę reprezentowało 7 osób - 4 z PSP i 3 z PG.  

PSP nr 4: 

- Maciej Szymczykiewicz kl. 6a 

- Dawid Jambor kl. 5a 

- Wiktoria Wawrzyńczak kl. 5b 

-Damian Kaczorowski kl. 5b 

PG nr 2: 

- Magdalena Kempa kl. 3c III m-ce 

- Julia Wędzonka kl. 2c 5 m-ce 

-Paulina Drogosz kl. 2c 

 

Turniej składał się z 2 etapów: pisemnego testu i odpowiedzi ustnych. 

Niestety, nasi nie zakwalifikowali się dalej, ale gratulujemy udziału. 

Uczniów do turnieju przygotowywała p. Anetta Łacisz. 

 

- W ramach zajęć komputerowych i informatyki uczniowie dyskusją na temat zalet i zagrożeń 

Internetu. Efekty tych dyskusji przedstawiają w postaci plakatów pt. Bezpieczny Internet . Plakaty 

wywieszone na szkolnym korytarzu oglądają wszyscy uczniowie i rodzice naszej szkoły. 

 

Zgłosiliśmy naszą szkołę do uczestnictwa w ogólnopolskich obchodach "Dnia Bezpiecznego 

Internetu" . W związku tym podejmujemy szereg działań profilaktycznych w tej tematyce - 

organizujemy akcję propagującą bezpieczne zachowania w Sieci uświadamiającą dzieci i 

rodziców gdzie szukać pomocy w razie zetknięcia się z konkretnym zagrożeniem.  

Wykonujemy gazetki ścienne, prowadzimy zajęcia edukacyjne na lekcjach informatyki i 

wychowawczych. Opracowujemy referaty i albumy informacyjne dla dzieci, oglądamy filmy 

edukacyjne o bezpiecznym Internecie np. „Owce w Sieci”, bierzemy udział w kursach e-learning 



oraz przeprowadzamy szkolne konkursy na temat bezpieczeństwa w sieci, przeglądamy strony 

Internetowe z tego zakresu. 

Akcję zorganizowała p. Alina Płaszczyńska we współpracy z p. Elżbietą Kapelą, p. Agnieszką 

Szwedzik i p. Błażejem Badowskim. 

 

- 20.02.2014 r. podczas spotkania w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 z młodzieżą i dyrektorami 

radomszczańskich szkół o bezpieczeństwie na drodze rozmawiała Aneta Komorowska z Komendy 

Powiatowej Policji w Radomsku.  Rozdano także, przekazane przez Urząd Miasta, pomoce 

dydaktyczne złożone z edukacyjnych gier planszowych: "Karta rowerowa", 

"W drodze do szkoły" oraz "Prawo jazdy rowerowe". Naszą szkołę reprezentowała pani 

wicedyrektor Eliza Molik. 

-"Bezpieczeństwo, indywidualne i zbiorowe, staje się dobrem coraz bardziej  pożądanym. Jego 

zapewnienie jest fundamentalną powinnością państwa. Świadomość  indywidualna i społeczna w tej 

dziedzinie jest coraz większa, a świat oczekuje rozwiązań  systemowych". 

 

Zgodnie z podstawą programową na zajęciach z Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klas 

trzecich pod kierunkiem nauczyciela dr Izabeli Iwanowicz uczestniczą w zajęciach, których celem 

jest:  

1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej 

samoobrony i ochrony cywilnej.  

2. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w 

przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 

3. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach. 

 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania  

- Przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania 

w sytuacjach kryzysowych.  

- Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacji 

zagrożenia oraz do działań zapobiegawczych.  

- Przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym, możliwej w określonych warunkach, 

pierwszej pomocy; kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego,  a także innych osób.  

- Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i 

altruizmu.  

- Rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności 

przywódczych.  

 

-16.01.2014 r. uczniowie kl. Va, VI b i VIc PSP oraz klas Ia, II a i II c gimnazjum uczestniczyli w 

spotkaniu z pracownikami SOK, czyli Służby Ochrony Kolei. 

Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na kolei, w czasie podróży pociągiem oraz właściwego 

zachowania się na peronie kolejowym i torach. Na zakończenie panowie przeprowadzili krótki quiz, 

w którym poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone.  

 

-13 grudnia uczniowie klasy I b z wychowawczynią p. Beata Miarką zaprosili uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej na apel „Bądźmy uważni i bezpieczni! ".  

 

Pierwszoklasiści przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa w okresie 

jesienno-zimowym. Zachęcali do noszenia odblasków, które znacznie poprawiają widoczność, a tym 

samym bezpieczeństwo. Na zakończenie uczniowie odpowiadali na pytania. Wszystkie poprawne 

odpowiedzi zostały nagrodzone. 



 

-Trzyosobowa drużyna z gimnazjum w składzie: Katarzyna Kuder Ib, Agata Dziegieć Ia oraz Maciej 

Krogulec Ia wzięła udział w powiatowym konkursie "Dbamy o bezpieczeństwo własne w swoim 

otoczeniu" i zajęła I. miejsce. 

 

Konkurs składał się z kilku etapów. Pierwszym był pisemny quiz, do którego wyznaczona była jedna 

osoba. Równolegle pozostali dwaj zawodnicy prezentowali prawidłowo przeprowadzoną 

rozgrzewkę sportową. Następnie drużyny musiały zmierzyć się z zadaniem z zakresu pierwszej 

pomocy. W trakcie trwania konkursu odbyły się również zajęcia dotyczące zasad bezpieczeństwa i 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

Za przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialne były: p. Urszula Pokora i p. Katarzyna 

Zielińska. Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu kierujemy 

także do p. Anetty Łacisz, p. Tomasza Łapińskiego oraz p. Bogusławy Kowalskiej-pielęgniarki 

szkolnej. 

 

-Opracowanie wyników sondażu na temat „Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i w 

Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz”? 

Sondaż został przeprowadzony w dniu 26.05.2014r. wśród uczniów klas I, II, III gimnazjum 

(ogółem 3 odziały klasowe – Ib, IIc, IIIb). 

Sondaż składał się z 10 pytań i objął 56 uczniów.  

1.Wyniki. 

Na pytanie, czy czujesz się w szkole bezpiecznie 76% uczniów odpowiedziało, że tak, a 55% uważa, 

że są w szkole właściwie traktowani, zaś 91% twierdzi, że poza szkołą w swoim otoczeniu nie 

posiada żadnych problemów z właściwych traktowaniem. Na pytanie przez kogo jesteś źle 

traktowany 55% uznało, że nikt ich źle nie traktuje, natomiast 30 % uważa, że jest źle traktowana 

przez nauczycieli, a 34% przez rówieśników z klasy lub innych uczniów.  

Na terenie szkoły miejsca mało bezpieczne to: toalety – 36%, plac szkolny – 25%, szatnie przy sali 

gimnastycznej oraz klatki schodowe –16%.  

W otoczeniu uczniów najmniej bezpieczne miejsca to: wejścia do bram – 29%, parki – 21% oraz 

klatki schodowe – 16%. W sytuacjach mało bezpiecznych (agresja)uczniowie najczęściej zgłaszają i 

proszą o pomoc: rodziców – 45%, wychowawcy klasy – 18%, rodzeństwa – 16%, 

pedagoga i psychologa – 11%. 63% uczniów doszło do wniosku, że wychowawca dba o ich 

bezpieczeństwo. Uczniowie w swojej szkole w zakresie porządku i bezpieczeństwa zwiększyliby 

ilość dyżurów nauczycieli, poprawili zaopatrzenie toalet szkolnych w środki higieniczne oraz 

czystość w miejscach sanitarnych. W swoim najbliższym otoczeniu uczniowie zwiększyliby ilość 

patroli policji, więcej monitoringu, przejść dla pieszych, lepsze oświetlenie uliczne. Ocena stopnia 

bezpieczeństwa w skali od 0 do 5 wynosi 4,5 (klasa Ib – 4,3; IIc – 4,2; IIIb – 3,9). 

 

13.11.2013 r. w godzinach popołudniowych w sali gimnastycznej odbył się KURS UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, który poprowadziła p. Małgorzata Lewandowska 

/prezes PCK Oddział Rejonowy w Radomsku/ przy współudziale wolontariuszki Joasi. 

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele naszej szkoły. 

 

Przypomniano podstawowe zasady udzielania pomocy, sposób zachowania się i reagowania w 

sytuacjach niebezpiecznych, w razie wypadków różnego rodzaju - od zasłabnięć i omdleń po 

poważne urazy powstałe w wyniku wypadków drogowych. 

 

Nauczyciele mieli okazję przeprowadzić ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na 

fantomach - kobiecie, mężczyźnie oraz dzieciach, w tym niemowlęciu, a także przećwiczyć pozycje 



transportowe, układanie osób w pozycjach bezpiecznych, opatrywanie ran, postępowania w 

przypadku krwotoku, a nawet amputacji. 

 

8 października 2013 r. na czwartej lekcji usłyszeliśmy 3 krótkie dzwonki, co dla niektórych uczniów 

oznaczało wybawienie od klasówki, a dla wszystkich było sygnałem ewakuacji. 

Wszyscy spokojnie opuścili szkołę i ustawili się na boisku szkolnym, a pani dyrektor I. Iwanowicz 

przyjęła meldunki od nauczycieli. 

 

Ewakuacja próbna przebiegła szybko i sprawnie, pogoda zapraszała raczej do pozostania na dworze, 

ale niestety, wróciliśmy jeszcze na tę samą lekcję. 

 

Opis spotkań przesłano do jury pocztą:  elektroniczną. 

 

Zadanie 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 …” Ocena na 

podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną. 

- 27 marca uczniowie z I b wystąpili w przedstawieniu pt. "Dwa słówka na temat zdrówka" w 

ramach programu "Zdrowi i bezpieczni". Gospodarze i gospodynie z wiejskiej zagrody radzili 

dzieciom,  jak należy dbać o własne zdrowie.  Przybył nawet anioł z poradami, zaniepokojony tym, 

co się dzieje.  Na koniec dzieci: Tosia z Kubą oraz Klaudia z Piotrkiem - pełne energii - zatańczyły 

oberka.  Serdeczne podziękowania dla p. M. Musiał za przygotowanie układu tanecznego. 

Przedstawienie przygotowała wych. klasy 1b p. Beata Miarka. 

-11.03.2014 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III PSP z psychologiem z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej mgr Iloną Górką pt. "ABC emocji". 

Zajęcia miały na celu rozpoznawanie i różnicowanie emocji oraz określenie, co to są emocje i 

empatia. Prowadzone były w formie warsztatowej (rysowanie, porównywanie, określanie, 

przyporządkowywanie emocji). 

-21 lutego to w naszej szkole dzień ze stresem w tle, ale w pozytywnym znaczeniu. Uczniowie klas 

III gimnazjum, których czeka w tym roku egzamin, z pewnością stresują się na myśl o tym. Dlatego 

pedagog szkolny zaprosiła do nas pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy 

prowadzą z trzecioklasistami zajęcia nt. sposobów oswajania stresu.  

Pani Joanna Dudek i pan Rafała Cisłowski zapoznają uczniów z objawami fizjologicznymi i 

psychicznymi stresu oraz metodami radzenia sobie z nim w różnych sytuacjach. 

 

- Dnia 18 lutego uczennice naszego gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielką firmy 

Johnson & Johnson p. Magdaleną Malanowską realizującą Program edukacyjny „Od 

dziewczynki do kobiety” firmy Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 

 

Zasadniczym celem przyświecającym programowi jest dostarczenie dziewczętom wiedzy na temat 

wielu aspektów dojrzewania oraz krzewienia nawyków prozdrowotnych. Dzięki uczestnictwu w 

zajęciach u dziewcząt kształtuje się aktywna i odpowiedzialna postawa wobec własnego zdrowia, 

m.in. poprzez naukę samobadania piersi.  Program ten, wraz z zestawem pomocy dydaktycznych, 

został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez MEN i 

przeznaczony jest do kształcenia ogólnego – do edukacji prozdrowotnej na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Zajęcia trwające 1 godzinę lekcyjną przeprowadziła wyszkolona 

prelegentka firmy Johnson & Johnson pani Magdalena Malanowska z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod audiowizualnych przy użyciu sprzętu multimedialnego, dzięki czemu 

przedstawiane zagadnienia stały się zrozumialsze i ciekawsze. 



 

-18.02.2014 r. uczniowie klas IV uczestniczyli w warsztatach z psychologiem z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, p. Iloną Górką. Zajęcia psychoedukacyjne pt. "Budować a nie 

dzielić" miały na celu wzmocnienie więzi grupowych, kształtowanie lub umacnianie 

właściwych relacji oraz sposobów komunikacji własnych odczuć, wrażeń wobec kolegów i 

koleżanek w szkole.  

 

-15.01.2014 r. w naszej szkole od rana odbywały się przedstawienia profilaktyczne w wykonaniu 

aktorów sceny częstochowskiej. 

 

O godz. 9.00 - najmłodsi z kl. I-III PSP obejrzeli spektakl "Pinokio". 

O godz. 10.30 - uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w przedstawieniu "Cybernetyczne sny". 

O godz. 12.00 - klasy I-III PG odbył się spektakl "Wyjście awaryjne". 

 

29 listopada 2013 roku połączone siły męskich grup z klas II gimnazjum uczestniczyły w bardzo 

ciekawej lekcji wychowania fizycznego. Pod czujnym trenerskim okiem Pana Tomasza Łapińskiego 

chłopcy poznawali podstawowe elementy zapasów w stylu klasycznym - walkę w stójce, 

sprowadzanie do parteru, dźwignie i przede wszystkim popularne "biodro" czyli rzut przez biodro. 

Każdy z uczestników lekcji mógł przetestować nabyte umiejętności na prowadzącym zajęcia. 

Na koniec lekcji odbyły się ciekawe walki sparingowe pomiędzy uczniami. Już planowane są 

następne zajęcia propagujące tę klasyczną dyscyplinę sportu. Zajęcia z zakresu samoobrony - 

nietykalność cielesna. 
 

 

 

Zadanie 5. 

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak 

się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. 

 

- W lutym i marcu bieżącego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych i trzecich gimnazjum 

starali się za pomocą znaków i symboli plastycznych pokazać niebezpieczne i lekkomyślne 

zachowania młodzieży.  

 

Wykonane przez nich plakaty nie tylko ukazują problem agresji, braku tolerancji i szacunku dla 

bliźniego, ale i ostrzegają koleżanki i kolegów przed konsekwencjami nieodpowiednich zachowań 

oraz różnego rodzaju nałogami i uzależnieniami.  

 

Prace plastyczne powstały w ramach programu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" na lekcjach 

plastyki oraz zajęciach artystycznych z zakresu plastyki pod kierunkiem mgr Elżbiety Nowak. 

Niektóre z nich można podziwiać w pracowni plastycznej na wystawie pod tytułem „Nie zachowuj 

się w ten sposób!”. Można na niej oglądać prace uczniów klas pierwszych i trzecich gimnazjum. 

Plakaty i ilustracje przyciągają wzrok ciekawymi znakami plastycznymi i pięknymi barwami. 

Ostrzegają przed konsekwencjami nieodpowiednich zachowań oraz różnego rodzaju nałogami  

i uzależnieniami. Pokazują również, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju są: 

życzliwość, tolerancja i troska o innych. Wystawę obejrzeli wszyscy uczniowie naszego Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 4 i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Radomsku oraz rodzice. 

 

 

- W bieżącym roku szkolnym nauczycielki informatyki - mgr Elżbieta Kapela i mgr Alina 

Płaszczyńska w ramach tematów z zakresu pozyskiwania informacji z Internetu i tworzenia 



dokumentu wielostronicowego zapoznawały uczniów z wiedzą z zakresu pojęcia alkoholizmu, 

szkodliwości palenia tytoniu i narkomanii. Następnym etapem był ogłoszony konkurs dla uczniów 

klas szóstych szkoły podstawowej i klas I i II gimnazjum na temat "100 słów na temat: tytoń, 

alkohol, narkotyki - jak się przed tym bronić/". 

Na konkurs wpłynęło 21 prac spełniających wymogi konkursu. Zadanie realizowane było w ramach 

projektu "Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń". Uczniowie wykonywali prezentację 

multimedialną w programie PowerPoint.  

Komisja konkursowa w składzie: 

mgr Elżbieta Kapela, mgr Agnieszka Szwedzik, mgr Alina Płaszczyńska i mgr inż. Błażej Badowski 

przyznała następujące miejsca: 

1. Damian Sadziak, klasa 2b gimnazjum - opiekun Alina Płaszczyńska; 

2. Paulina Drogosz, klasa 2c gimnazjum - opiekun Elżbieta Kapela; 

3. Patryk Wodo, klasa 6b szkoły podstawowej - opiekun Alina Płaszczyńska. 

 

- 25.03.2014 r. uczniowie klas II naszego gimnazjum wzięli udział w konwersatorium pt. 

Zagrożenia niesione przez środki uzależniające", które poprowadzili członkowie Stowarzyszenia 

Klubu Abstynenckiego "Można Inaczej". 

Tematyka: 

- Droga do uzależnienia (uzależnienie psychiczne, fizyczne). 

- Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość (wskazywanie przyczyn i zajęć/czynności 

alternatywnych). 

- Wpływ używanych środków zmieniających świadomość na kontakty międzyludzkie. 

- Świat jest dużo lepszy bez środków uzależniających (argumentowanie za i przeciw). 

- Jak można pomóc tym, którzy piją (wymiana informacji, wskazanie adresów/kontaktów pomocy). 

Uczniowie otrzymali ulotki i szczegółowe informacje z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Spotkanie dla młodzieży zorganizowała pedagog szkoły p. Grażyna Sygitowicz.  

 

-13.03.2014 r. w MDK w Radomsku odbyło się rozstrzygnięcie X edycji Powiatowego Konkursu 

"Alkohol - chemiczna pułapka". W konkursie o tematyce profilaktyki uzależnień, 

zorganizowanym przez II LO pod patronatem Prezydenta Miasta Radomsko wzięli udział uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii Plakat, który pomaga uświadomić młodym 

ludziom stałe zagrożenie uzależnieniami, wyróżnienie otrzymała uczennica naszego gimnazjum - 

Eliza Wlazłowska. Elizę do konkursu przygotowała mgr Elżbieta Kapela. 

 

- Dnia 07.03.2014 została przeprowadzona przez panią Elżbietę Kapelę lekcja otwarta z chemii  

w klasie III c naszego gimnazjum.. 

Temat lekcji: "ALKOHOL TO TWÓJ WRÓG CZY PRZYJACIEL?” 

Na lekcji obecna była Dyrekcja Szkoły - dr Izabela Iwanowicz, mgr Iwona Ociepa - nauczycielka 

fizyki, mgr Alina Płaszczyńska – nauczycielka matematyki i mgr Lilla Rutkowska - nauczyciel 

bibliotekarz. 

Co to jest lekcja otwarta? 

Lekcja otwarta to taki rodzaj zajęć, na których mogą być obecni obserwatorzy. Może być nimi 

dyrekcja, inni nauczyciele czy rodzice. 

Lekcja otwarta ma na celu zaprezentowanie technik nauczania, podzielenie się własnymi 

doświadczeniami. Jest także dobrą metodą na przybliżenie innym tematyki danego przedmiotu. 

Głównym celem lekcji było utrwalenie własności alkoholu etylowego, wykorzystywanie wiedzy z 

biologii, fizyki i chemii do opisu własności etanolu, określania na czym polega problem choroby 

alkoholowej, wzbogacanie intelektualnego rozwoju uczniów poprzez wzbogacanie ich wiedzy 

z zakresu różnych uzależnień i urażliwienie na konieczność niesienia pomocy uzależnionym.  



Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie przedstawili fragment z "Małego Księcia". Następnie odbył 

się pokaz działania alkoholu na białko jaja kurzego. Trzecią częścią lekcji była drama czyli rozprawa 

sądowa przeciwko alkoholowi. W czasie podsumowania lekcji uczniowie mieli za 

zadanie zakwalifikowanie właściwości i zastosowanie alkoholi monoohyroksylowych metanolu i 

etanolu do grup: wróg, przyjaciel czy nie wiem. 

Na koniec lekcji jedna z uczennic zarecytowała wiersz ANONIMOWEGO ALKOHOLIKA – 

„Alkohol w walce o pokój”. 

 

 

Zadanie 6. 

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – 

co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany 

udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na 

podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. 

 

- W ramach lekcji wychowawczej odbyły się w klasie III a warsztaty dotyczące odpowiednich 

zachowań w szkole.  Dzieci, po wysłuchaniu pogadanki i obejrzeniu prezentacji multimedialnej, 

komiksów i scenek, wspólnie ustalały, co oznaczają słowa: agresja i przemoc. Uczniowie 

samodzielnie odpowiedzieli na pytania: "Co mówi ktoś, kto broni drugiej osoby?" oraz "Co 

mówię ja we własnej obronie?".  

Na koniec był quiz sprawdzający ich wiedzę. Każdy uczeń dostał kodeks postępowania w sytuacjach 

trudnych. Sprawdzimy, czy postępują według zasad: POMAGAMY INNYM! PROSIMY O 

POMOC DOROSŁYCH! NIE BIJEMY I NIE PRZEZYWAMY INNYCH! NIE SKARŻYMY BEZ 

POWODU! NIE KRZYCZYMY NA SIEBIE! ROZUMIEMY INNYCH!  

Zajęcia przygotowała wychowawczyni klasy III a - J. Gąćkowska. 

 

-5.03.2014 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego wyjechali na 

mecz piłki siatkowej SKRA Bełchatów-EFEKTOR Kielce. Emocje były ogromne, kibicowaliśmy 

zawzięcie! 

 

- Dnia 29 maja nauczyciel wychowania fizycznego mgr Tomasz Łapiński zorganizował 

spotkanie dla uczniów klas I-III naszego gimnazjum spotkanie z zakresu samoobrony. 

 

Celem zajęć było poznanie przez uczniów podstawowych zagadnień związanych z ochroną dóbr 

osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, które w dalszej części zajęć stanowiły punkt 

wyjścia do dyskusji na tematy dotyczące relacji chłopcy-dziewczęta, kultury języka i kultury 

osobistej.  

Uczniowie wskazywali na przyczyny złych zachowań i sposoby rozwiązywania  

problemów związanych m.in. z agresją słowną i czynną.  

Uczniowie ćwiczyli chwyty jak się obronić gdy zostaniemy napadnięci na ulicy. Nauczyciel uczył 

dziewczęta, w jaki sposób mają się bronić, gdyby napastnik próbował je zgwałcić. 

 

Uczniowie wyciągali wnioski i formułowali zasady, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, jakie 

zachowania naruszają ich godność i dobra osobiste. 

"Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Niszczenie cudzego mienia, 

molestowanie, groźby, przemoc fizyczna są karalne. Stanowią naruszenie godności i dóbr osobistych 

zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego.  

Nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne. Wizerunek osoby 

również jest jej dobrem osobistym, a bezprawne jego rozpowszechnianie jest karalne z art. 23 

Kodeksu cywilnego. Przeklinanie w miejscu publicznym jest karane. Art. 141 Kodeksu wykroczeń: 



„Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, albo używa 

słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności”. Kodeks karny mówi, że naruszenie 

godności osobistej jest przestępstwem znieważenia. Natomiast zgodnie z art. 448 Kodeksu 

cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste 

zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 

lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, 

niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.  

Kwestię nietykalności cielesnej reguluje Art. 217 Kodeksu karnego:  

„Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności 

wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział 

naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary”.  

W przypadku molestowania seksualnego, np. gwałt – Pokrzywdzona (ofiara molestowania 

seksualnego) może zawsze domagać się poszanowania swej godności, która jest podstawowym 

dobrem osobistym. W tym przypadku możliwe jest oskarżenie napastnika o dopuszczenie się 

zniewagi na podstawie art. 199 Kodeksu karnego. 

-W dniu 30 maja 2014 r. odbyło się konserwatorium na temat: „Kibole, blokersi, grupy 

podwórkowe – co robić, jak się bronić, kiedy rozpoznajesz zagrożenie”. Spotkanie zostało 

poprowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, a zarazem trenera zapaśników mgr 

Tomasza Łapińskiego przy współpracy psychologa specjalisty z zakresu psychologii kryminalnej. 

Celem spotkania są działania prewencyjno – wychowawcze wobec młodzieży.  

Wskazanie właściwego i odpowiedzialnego uczestnictwa w imprezach sportowych, akceptacja i 

tolerancja wobec przeciwnika, uszanowanie rywala, kształtowanie ducha zdrowej rywalizacji, godne 

reprezentowanie barw klubowych oraz uświadomienie konsekwencji negatywnych zachowań, straty 

wynikające z negatywnych postaw. 

Spotkanie zorganizowała psycholog szkolny mgr Olga Olczyk. 

 

 

Zadanie 7: 

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – 

jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej 

do jury przez szkołę. 

 

- W ramach projektu SU podjął wśród uczniów tematykę dotyczącą niepełnosprawności i łamania 

barier. Uczniowie wzięli udział w akcji plakatowej oraz  w konkursie na logo „Łamiemy bariery”. 

Udział brali wszyscy uczniowie szkoły. 

-28.04.2014 r. na godzinie wychowawczej w kl. 1b PG odbyła się lekcja nt. "Jak kształtować 

postawy akceptujące niepełnosprawność". Uczniowie przygotowali referaty dotyczące tego 

tematu. Odbyła się pogadanka, podczas której uczniowie przedstawili bariery, z jakimi musząsię na 

co dzień borykać niepełnosprawni w Radomsku. Wykonano również plakaty-projekty logo 

niepełnosprawnych. Zajęcia prowadziła mgr Joanna Marczak - Burzyńska. 

 

-Od października do marca w ramach programu " Zdrowi i bezpieczni" w kl. I b odbywały się 

zajęcia z wolontariuszką Polskiego Czerwonego Krzyża Martyną Kałkusińską.  

Cykl zajęć dotyczył stosunków społecznych, integracji uczniów, zdrowia i bezpieczeństwa. Cel 

spotkań to kształtowanie wśród naszych najmłodszych postaw prospołecznych i prozdrowotnych. 

Zajęcia były dla pierwszaków ciekawą formą zdobywania wiedzy, dzieci mogły pozwolić sobie na 

spontaniczne reakcje, były otwarte, aktywnie uczestniczyły w rozmowach.  

Pierwszoklasistom trudno było rozstać się z Martyną, która w zamian za słodkie "co nieco" 

otrzymała wiele laurek i podziękowań. 



 

-W dniu 04.03. 2014 r. odbyło się z uczniami klas drugich gimnazjum spotkanie z psychologiem z 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku mgr Iloną Górką nt. "Tolerancja w 

relacjach".  
Celem zajęć było rozumienie pojęcia tolerancji, uświadomienie stereotypów i uprzedzeń, 

kształtowanie postaw tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach, kolorze skóry, osób 

niepełnosprawnych, słabszych, itp. 

Spotkanie zorganizowane przez pedagoga szkolnego - mgr Grażynę Sygitowicz 

 

-Zbieramy plastikowe zakrętki dla Tomka. Mama Tomka zwróciła się do nauczycielki 

informatyki p. Aliny Płaszczyńskiej z prośbą o pomoc w zbieraniu nakrętek od butelek 

plastikowych. Informacja mamy Tomka: "Tomek ma obecnie 12 lat. Kiedy skończył 6 lat, jedno z 

naczyń krwionośnych pękło i utworzył się krwiak śródmózgowy, którego konsekwencją jest 

lewostronny niedowład, utrzymujący się do dziś. Przez połowę swojego życia Tomek poddawany 

jest ciągłej rehabilitacji. Przeszedł również zabiegi: podcięcie ścięgna Achillesa, ostrzykiwania 

botuliną, wydłużanie ścięgien lewej ręki. Wszystkie wspomniane działania przynoszą efekty, co 

pozwala nam wierzyć, w to, że nasz syn będzie zdrowy". Od wiosny 2013 r. do chwili obecnej cała 

nasza społeczność uczniowska zbiera zakrętki na rehabilitację Tomka. Do akcji włączyły się 

również Panie Woźne, które nie wyrzucą do śmietnika żadnej zakrętki. Co miesiąc gdy napełnimy 

kilka 120 - litrowych worków informujemy rodziców Tomka, którzy je od nas odbierają, sortują i 

sprzedają, a pieniądze przeznaczają na rehabilitację syna.  Nas to niewiele kosztuje, a może bardzo 

pomóc Tomkowi. 

-Możemy już posłuchać i obejrzeć fragmenty koncertu kolęd, który odbył się 29.12.2013 r. w 

kościele na Bartodziejach - uczestniczyły w nim nasze uczennice. Dziewczęta wystąpiły w koncercie 

charytatywnym, po którym zbierano fundusze na rehabilitację małego chłopczyka z porażeniem 

mózgowym. Koncert prowadziły Patrycja Sobczyk i Agata Dziegieć, a wystąpiła m.in. Klaudia 

Sobczyk. 

 

-W dniu 6 grudnia 2013 r. aktorzy ze świetlicy Pogotowia Lekcyjnego byli gośćmi na imprezie 

mikołajkowej u kolegów z Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Promyk" w 

Radomsku - w ZSG nr 1.  

 

Grupa pokazała spektakl muzyczno - taneczny "Kopciuszek – czyli historia z marzeń i realu", w 

którym wystąpiły nasze uczennice: Renatka Rogala kl. 4b i Karolina Ciupińska kl. 5b. 

Po brzegi wypełniona sala bardzo entuzjastycznie przyjęła występ. 

 

Zadanie 8 

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod 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? Wskazany 

udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów 

sądowych. 

- W szkole nie ma miejsca na niebezpieczne i lekkomyślne zachowania. Każdy uczeń powinien 

umieć zatroszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. Uczniowie dwóch klas 

czwartych zastanawiali się na lekcjach plastyki, jaki wpływ na nasze postawy, charakter i później - 

samodzielne, dorosłe życie - ma środowisko, w którym dorastamy. Swoje przemyślenia 

czwartoklasiści pokazali w postaci pięknych ilustracji. Niektóre z nich wezmą udział w konkursie 

plastycznym pt. „Moja rodzina, mój dom, moje miasto”, organizowanym przez Miejski Dom 

Kultury w ramach obchodów Radomszczańskich Dni Rodziny. Zajęcia prowadziła mgr Elżbiety 

Nowak. 



-Zapewne każdy uczeń chce i może pozwolić sobie na troszkę rozrywki, oderwania się od 

codzienności i nauki. Zabawa szkolna jest imprezą dającą wzór aktywnego i kulturalnego sposobu 

spędzania czasu wolnego. W ramach realizowanego w naszej szkole projektu "Bezpieczna szkoła - 

bezpieczny uczeń", 9 maja (piątek) w godz. od 16.00 do 19.00 odbyła się DYSKOTEKA 

SZKOLNA. 

-W ramach projektu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" klasy I - III PSP poruszały na zajęciach 

tematykę bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Efektem tego są prace plastyczne, 

które można zobaczyć na gazetce szkolnej na II piętrze. Ważne jest poznawanie przez dziecko 

sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich 

powstawaniu. Zajęcia umożliwiają wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im 

funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też innych. 

-Polski Czerwony Krzyż codziennie spotyka się z dramatami ludzkimi jak bieda, bezrobocie, 

choroba czy bezdomność i doskonale zdaje sobie sprawę jak wiele znaczy dla potrzebujących 

chociażby odzież używana, która często zalega bezużytecznie w szafach tych nieco lepiej 

sytuowanych mieszkańców naszego miasta. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Aliny 

Płaszczyńskiej i p. Błażeja Badowskiego przeprowadzili zbiórkę odzieży używanej, butów i 

zabawek. Dzisiaj zostały one przekazane do siedziby PCK w Radomsku. Tekstylia niepotrzebne 

jednym, np. odzież, obuwie, pościel, koce, firany, mogą się bardzo przydać innym! 

-W kwietniu Szkolne Koło Caritas (które prowadzi ks. Przemysław Schőnwalder) zorganizowało po 

raz kolejny Świąteczny Kiermasz Wielkanocny. Można było na nim nabyć różnego rodzaju ozdoby 

świąteczne. Wśród nich były świece Caritas - paschaliki, świece w kształcie jajek, magnesy na 

lodówkę, baranki: cukrowe, czekoladowe oraz ozdobne. Kiermasz trwał do 16 kwietnia.  

Fundusze uzyskane z tej akcji będą służyły wspieraniu dzieci uboższych naszej szkoły. 

 

-Dnia 13 lutego na naszej stronie internetowej został ogłoszony KONKURS NA LOGO 

PROJEKTU - "Ja, mój dom, moja ulica, moje życie" – Program Rewitalizacji Społecznej na 

terenie Miasta Radomska. 

 

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. 

 

Na konkurs wpłynęło 96 prac wykonanych głównie przez uczniów klas czwartych, piątych i 

szóstych szkoły podstawowej oraz chłopców klasy 2b naszego gimnazjum.  

Dzisiaj zakodowane prace zostały wysłane drogą elektroniczną Organizatorowi.  

 

W wykonaniu prac konkursowych uczniom pomagali nauczyciele: 

mgr Alina Płaszczyńska, mgr Elżbieta Kapela, mgr Elżbieta Nowak i mgr inż. Błażej Badowski. 

 

-10 marca nauczyciele naszego zespołu uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach szkoleniowych 

dotyczących interwencji profilaktycznej w szkole. Szkolenie prowadził psycholog kliniczny. 

 

Profilaktyka to zagadnienie szerokie i wiąże się z prowadzeniem zaplanowanych działań, które mają 

na celu umożliwić wszechstronny i konstruktywny rozwój we wszystkich sferach życia. Są to więc 

działania, które mają zapobiegać występowaniu zjawisk niepożądanych, zaburzających rozwój 

jednostki.  Interwencja profilaktyczna w szkole to działania, jakie mogą podjąć przedstawiciele 

szkoły, aby pomóc uczniowi i jego rodzicom w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową i ułatwić 

rozwiązanie problemu. 

 

- Na zajęciach lekcyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" uczniowie naszego gimnazjum pod 

kierunkiem mgr Elizy Molik poznają między innymi zagadnienia: 

1. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. 



2. Rola autorytetu w życiu człowieka. 

3. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, miłość, zakochanie. 

4. Rozumienie i akceptacja wszystkich kryteriów dojrzałości.  

5. Problemy i trudności okresu dojrzewania. 

6. Różnice w rozwoju psychoseksualnym chłopców i dziewcząt. 

7. Zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia, negatywne wzorce zachowań. 

8. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu na osobowość człowieka. 

9. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. 

10. Rola autorytetu w życiu człowieka. 

11. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, miłość, zakochanie. 

Osiągnięcia uczniów: 

1. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian. 

2. Kierowanie własnym rozwojem; podejmowanie wysiłku samowychowawczego. 

3. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała drugiej 

osoby. 

4. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich 

destrukcyjnym działaniem. 

5. Wyrażanie szacunku dla siebie oraz innych ludzi, ich wysiłku i pracy. 

 

-14 lutego 2014 r. uczniowie klas I-III PG uczestniczyli w  2-godzinnych warsztatach prowadzonych 

przez trenera psychologicznego z Warszawy - p. Justynę Kaczmarczyk. 

 

Gimnazjaliści w 2 grupach po 25 osób pracowali na 3-godzinnych zajęciach. 

Celem warsztatów - oprócz przekazywania wiedzy dotyczącej uzależnień, zachowań ryzykownych, 

przemocy oraz komunikacji - była również diagnoza obszarów problemowych występujących u 

uczniów.  Poza tym odbyły się 2-godzinne konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem w 

celu omówienia interwencji z ostatniego miesiąca na 

podstawie arkusza diagnostycznego.  

 

-7 lutego 2014 r. uczniowie klas VI naszej szkoły mieli okazje uczestniczyć w ciekawych 

spotkaniach z pedagogami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tematem przewodnim był stres 

i sposoby radzenia sobie ze stresem. Spotkania prowadzili p. Joanna Dudek i p. Rafał Cisłowski. 

 

-Po raz czwarty Fundacja "Promień radości" zorganizowała Spotkanie Noworoczne dla osób 

samotnych, seniorów. Spotkanie odbyło się już 19.01.2014 r. w świetlicy na Bartodziejach. 

Przedstawienie, które obejrzeliśmy było pełne treści skłaniających do przemyśleń, zastanowienia, 

refleksji. Wśród gości byli: 

Anna Milczanowska - Prezydent Miasta Radomsko, 

Radosław Zatoń - Sekretarz Miasta oraz proboszcz parafii na Bartodziejach - ksiądz Stanisław 

Kipigroch. 

 

W przedstawieniu wystąpiły uczennice naszej szkoły - z kl. 4b: Klaudia Sobczyk, Natalia 

Dziegieć, Alicja Gaik, grając i śpiewając. Można było zobaczyć też scenki z piłkarzami, którzy po 

chwili zwątpienia związanej z przegranym meczem, nie tracąc nadziei i wierząc w sukces, 

zdobyli w końcu swój wymarzony puchar. Piłkarzy grali: Hubert Kusiak, Wiktor Sobczyk i Kuba. 

A całość prowadziły: Patrycja Sobczyk i Agata Dziegieć, przekazując wzruszające teksty raz z 

nostalgią, raz z niezwykłą ekspresją. Tym razem na żywo można było usłyszeć 4 współbrzmiące 

instrumenty: dwoje skrzypiec i dwa flety poprzeczne. Na skrzypcach grały Ala i Natalka, a na 

fletach - Klaudia i Ala. 

 



-"I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem", to sprawa prostsza bardziej niż się zdaje, By sprawić 

innym odrobinę radości wystarczy znaleźć w sercu trochę ciepła i czułości". 

 

W grudniu dzieci z Małego Samorządu Uczniowskiego zostały Mikołajami!  

Zorganizowały zbiórkę słodyczy dla swoich kolegów i koleżanek. Akcja spotkała się z dużym 

zaangażowaniem. Dzieci mają wielkie i dobre serduszka, dlatego bardzo chętnie dzieliły się 

słodkościami. Z uzbieranych łakoci samorząd zrobił kilkanaście paczek, które dziś 

zostały rozdane. Sprawiły one dużą radość zarówno tym, którzy dostawali prezenty, a także tym, 

którzy je dawali. Opiekunem Małego Samorządu jest p. Danuta Proszowska. 

 

-11 grudnia w MBP w Radomsku odbyła się uroczystość okazji 10 - lecia wolontariatu MOPS w 

Radomsku. Uroczystej gali towarzyszył pokaz filmu podsumowujący działania wolontariuszy. 

Specjalne wideo-życzenia dla wolontariuszy wysłała także Anna Dymna, prezes fundacji ,,Mimo 

Wszystko". 

- Praca w wolontariacie to przede wszystkim samorealizacja, nauka współpracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Wolontariat z pewnością jest dla osób, które w przyszłości chcą pracować z 

osobami niepełnosprawnymi lub starszymi - mówił Andrzej Barszcz, dyrektor MOPS.  

 

Na zakończenie wszyscy goście i nagrodzeni wolontariusze wysłuchali koncertu naszej uczennicy 

PG 2 Aleksandry Droś i muzyków z "Elektryka". 

 

-5 grudnia z okazji Dnia Wolontariusza w Miejskim Domu Kultury odbyła się Uroczysta Gala 

Wolontariatu PCK. 

 

Gala Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża jest okazją do podziękowania wszystkim 

wolontariuszom za chęć działania, tworzenia i zmieniana na lepsze otaczającego nas świata. To 

dzięki ofiarności wolontariuszy osobom korzystającym z pomocy, żyje się lepiej, łatwiej i 

pogodniej. To właśnie wolontariusze swoją postawą pełną wrażliwości, otwartości i empatii 

sprawiają, że na wielu twarzach znowu pojawia się uśmiech.  

 

Tytuł ,,Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK 2013 r." powiatu radomszczańskiego w kategorii 

Gimnazjum otrzymał nasz Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3. 

 

Tytuł ,,Wolontariusz PCK 2013 r." powiatu radomszczańskiego w kategorii gimnazjum 

otrzymała Natalia Krakowska (ZSG nr 3). 

 

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku był współorganizatorem przygotowanego w 

dniu 15 listopada 2013 r. spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających 

radomszczańskich seniorów oraz uczestników zajęć w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 

Radomsku. Uroczystość odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 

 

W trakcie spotkania zaproszeni goście odebrali życzenia od Prezydent Miasta Radomsko Pani Anny 

Milczanowskiej oraz Dyrektora MOPS w Radomsku Pana Andrzeja Barszcza.  

 

Obejrzeli również przedstawienie pt. "Kopciuszek", które przygotowane zostało przez dzieci z 

Pogotowia lekcyjnego - w tym nasze uczennice, m.in.: Karolinkę Ciupińską 5b, Renatkę Rogalę 

4b i Dagmarę Nogaj 6c.  

Każdy senior otrzymał ponadto ręcznie wykonane laurki z życzeniami od dzieci.  

Seniorzy w miłej atmosferze i przy poczęstunku mieli możliwość wspólnie spędzić czas. 

 



-18.11.20132 r. w klasie 4b odbyły się ciekawe zajęcia prowadzone przez psychologa p. Olgę 

Olczyk. 

 

Czwartoklasiści poznawali się lepiej, wspólnie rozwiązywali zadania, rysowali, a także bawili się i 

wymieniali komplementami. 

 

-Przekazaliśmy już pierwszą partię odzieży używanej i makulatury Fundacji "Nowy Świat" w 

Katowicach.  

Wyróżnić należy uczniów naszej szkoły, którzy zebrali największą ilość: 

1. Magdalena Płaszczyńska, kl. 3a gimnazjum (makulatura i odzież); 

2. Artur Szwedzik i Michał Łacisz, kl. 3b gimnazjum (makulatura i odzież); 

3. Paulina Burza, kl. 2b gimnazjum (odzież); 

4. Natalia Gonera, kl. 3a szkoła podstawowa (makulatura). 

5. Kuba Szwedzik, kl. 1b szkoła podstawowa (odzież). 

Serdecznie dziękujemy za pomoc! 

W dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę odzieży używanej, makulatury, butów i zabawek. Zachęcamy 

uczniów i rodziców do udziału w zbiórce. "Akcja jest adresowana do wszystkich chętnych, którzy 

zechcą nam pomóc w jej realizacji. Otóż przez zbiórkę odzieży używanej, makulatury, artykułów 

które czasem zawalają nam szafy, składziki, piwnice, czy strychy możemy pomóc tym, którzy są w 

trudnej sytuacji materialnej. 

 

Pod opieką naszego Ośrodka Wsparcia Integracji mamy ponad 1000 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej uczęszczającej do placówek szkolnictwa specjalnego wspieranych przez nas od 

wielu lat. 

 

Znamy potrzeby naszych podopiecznych i wiemy że wielu z nich wywodzi się z rodzin trudnych. To 

eufemizm lecz oddający najwierniej sytuację. Nie zawsze oznacza to rodzinę patologiczną. Czasem 

problem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym sprawia że ludzie ci nie radzą sobie życiowo i 

społecznie zwłaszcza w dobie słabej wydolności niektórych instytucji Państwa. 

 

Nie mamy zamiaru ich wyręczać niemniej jednak nie chcemy i nie możemy być obojętni. Razem 

możemy to zmienić." Cytat pochodzi ze strony http://fundacjanowyswiat.pl/nasze-akcje/akcja-

zbiorka. 

 

-W ramach ogólnopolskiego programu pt. "Śniadanie daje moc", członkowie Szkolnego Koła PCK 

przeprowadzili akcję "Kanapka dla kolegi". Uczniowie przygotowali kanapki, którymi poczęstowali 

kolegów z klas IV-VI. Kanapki były smaczne, kolorowe i świetnie smakowały!!! 

Akcja została przeprowadzona pod opieką p. Urszuli Pokory i p. Katarzyny 

 

-REEDUKATOR - to nauczyciel, który pomaga dzieciom z trudnościami w nauce. 

Zajęcia odbywają się w gabinecie reedukatora - na parterze obok pokoju pani pielęgniarki. 

 

W zależności od potrzeb dziecka ćwiczeniom podlegają: 

- percepcja wzrokowa i słuchowa, 

- umiejętności czytania i pisania, 

- ortografia, 

- pamięć i koncentracja, 

- grafomotoryka. 

 



Rodzice mogą korzystać z konsultacji, podczas których reedukator odpowiada na pytania, udziela 

wskazówek, jak pracować z dzieckiem w domu, prezentuje ćwiczenia i metody pracy. 

 

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zatrudnione zostały 2 panie reedukatorki: p. Ewelina 

Nita i p. Aneta Jarosińska. 

Pani Ewelina prowadzi również orientację zawodową w gimnazjum, a pani Aneta opiekuje się 

dziećmi na świetlicy szkolnej 17 października w Miejskim Domu Kultury pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Dnia Walki z Ubóstwem zorganizowali akcję promowania 

oszczędnego trybu życia.  

 

Spotkanie było też okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. "Prąd kosztuje, kto go 

oszczędza i szanuje, temu na chleb nie brakuje". 

Naszą szkołę reprezentowało 6 uczennic w kategorii 6-12 lat, które do konkursu przygotowała p. 

Monika Marat-Fortuna. 

Mamy się czym pochwalić, bowiem III. miejsce zajęła Milena Suchan z kl. VI c. Gratulujemy!  

Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie w MDK w Radomsku. 

 

Po prezentacji multimedialnej i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy spotkania przemaszerowali z 

transparentami na plac 3-go Maja. Na zakończenie uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

Zadanie 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. 

 

- Spotkanie z absolwentkami Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego – Joanną Kowalczyk i 

Martą Pokorą, w którym wzięli udział uczniowie klasy IIIA i IIIB naszego gimnazjum.  

W pierwszej części uczniowie poznali możliwości dalszej drogi kształcenia w zawodzie prawnika - 

zaczynając od ukończenia gimnazjum aż po pozytywne zdanie egzaminów nadających zawodowy 

tytuł odpowiadający ukończonej aplikacji. Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką pracy w 

zawodzie prawnika oraz zaletami i wadami wykonywania tego właśnie zawodu. Nie zabrakło 

również czasu na ciekawostki związane z szeroko pojętym prawem.  

Wyjaśnione zostało m.in. co oznaczają poszczególne kolory stroju reprezentantów wybranych 

zawodów prawniczych (radca prawny, sędzia, prokurator, adwokat). Dowiedzieliśmy się również, 

jakie strony biorą udział w postępowaniu sądowym i gdzie zasiadają. Uczniowie uzyskali 

również informacje o przysługujących im z racji wieku przywilejach, uprawnieniach, ale i 

obowiązkach. Panie udzieliły również kilku praktycznych wskazówek przydatnych zwłaszcza 

podczas korzystania z Internetu jak również ważności zawieranych przez nich transakcji 

dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego.  Prawniczki poruszyły zagadnienia 

objęte kodeksem karnym, między innymi: 

- prawo autorskie (pobieranie i udostępnianie plików i programów komputerowych); 

- pożyczanie pieniędzy ich oddawanie (przedawnienia); 

- obowiązki alimentacyjne rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców; 

- jakie zakupy i do jakich kwot może dokonywać dziecko i młodzież niepełnoletnia, itp. zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem dzieci. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. mgr Ewelinę Nitę. 

-Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować 

swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, 

ale także dla rodziców. 



Od poniedziałku, 5 maja na korytarzu, na parterze można podziwiać prace plastyczne uczniów 

naszej szkoły podstawowej na wystawie pt. "STOP! Nie zachowuj się w ten sposób". Wystawę 

zorganizowała nauczycielka plastyki mgr Elżbieta Nowak i koordynator Projektu BEZPIECZNA 

SZKOŁA -BEZPIECZNY UCZEŃ mgr Alina Płaszczyńska. 

- Bezpieczeństwo w Internecie – „Czuj się swobodnie w tym przeogromnym Świecie” 

Pod takim hasłem uczniowie naszego gimnazjum na lekcjach informatyki (w miesiącu lutym) 

zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie. Efektem tego są plakaty, które znajdują się 

w korytarzu na drugim piętrze. Najwięcej plakatów wykonali chłopcy z klasy 2 b. Uczniowie tej 

klasy tworzyli również dokumenty wielostronicowe z tego zakresu. 

-"Bezpieczeństwo w Internecie? 

Co to znaczy? Wy już wiecie! 

Adres, numer telefonu - 

Ja nie zdradzam ich nikomu! 

Ile lat mam się nie chwalę, 

Z obcym nie rozmawiam wcale! 

Komu swe zdjęcia wysłać mam? 

Tylko tym, których dobrze znam! 

A jak czegoś nie rozumiem, 

Boję się lub też nie umiem - 

Tata, mama, w szkole Pani, 

Zawsze mogę liczyć na nich!" 

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa w Internecie uczniowie klas I -III PSP przypomnieli sobie na 

dzisiejszym apelu.  Za pomocą kłębka wełny uczniowie "utworzyli" sieć internetową. Następnie 

wierszykami przybliżyli, jak postępować, aby nie spotkały nas kłopoty podczas korzystania z 

Internetu. Apel zorganizował Mały Samorząd pod opieką p. Danuty Proszowskiej. 

 

- Blisko 100 uczniów rywalizowało w konkursie "Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej", 

który odbył się 31 października w MDK w Radomsku. 

 

I my tam byliśmy i test pisaliśmy. Był trudny. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 45 pytań 

testowych.  

- Moim zdaniem, najtrudniejsze były pytania dotyczące dat – powiedziała europoseł Joanna 

Skrzydlewska, pomysłodawczyni konkursu.  

 

Niestety, w tym roku nie udało nam się wygrać głównej nagrody, czyli wyjazdu do Brukseli, ale 

zdobyliśmy kolejne doświadczenie i sprawdziliśmy się. 

 

-Na naszej stronie internetowej www.zsg3radomsko.edu.pl zamieściliśmy "Kącik prawny". 

„Kącik prawny” opracowany jest według książki: 

„Bezpieczeństwo młodzieży” - PORADNIK PRAWNY §  

Anna Maria Wesołowska, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008  

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „Kącika prawnego” 

- Alina Płaszczyńska (opracowywanie materiałów) 

- Błażej Badowski (umieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły)  

 

 

Zadanie 10 



Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, 

dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 

 

- „Zdrowo jedz, zdrowo żyj”.  W pierwszej dekadzie maja uczniowie klas pierwszych i trzecich 

gimnazjum, w ramach projektu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” wykonywali pod kierunkiem 

mgr Elżbiety Nowak prace na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Zdrowo jedz, zdrowo żyj”, 

organizowany przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie. 

Cel konkursu to edukacja prozdrowotna; popularyzowanie bezpiecznych dla zdrowia zachowań, 

prawidłowej diety oraz walka z nadwagą i otyłością. W eliminacjach ogólnopolskich wezmą udział 

prace następujących uczniów: 

▪ Karoliny Dawid z kl. IIIc, 

▪ Barbary Dąbal z kl. IIIc, 

▪ Aleksandry Droś z kl. IIIa, 

▪ Szymona Krawczyka z kl. Ib, 

▪ Magdaleny Płaszczyńskiej z kl. IIIa, 

▪ Urszuli Puczkowskiej z kl. IIIc. 

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych: zdjęcia 

prac konkursowych. 

 

-Dnia 13 maja 2014 odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. "Podróż za jeden 

uśmiech" dla klas II-III PSP.  
Brały w nim udział dwuosobowe zespoły z każdej klasy: 

kl. 2a Dominik Baroński i Wojtek Wożniak 

kl. 2b Kacper Kubik i Olek Rudek 

kl. 3a Natalka Gonera i Konrad Kępa 

kl. 3b Igor Mossur i Oliwka Siewniak. 

Uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru (16 pytań) , zadania typu prawda-fałsz (18 zadań) oraz 

rozsypankę - tekst hymnu UE oraz malowanie i podpis maskotki unii. 

Konkurs przeprowadziła p. Iwona Wilk. 

- 3 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole pierwszoklasistów z kilku szkół w mieście. Przybyli, 

aby wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie "Razem po zdrowie".  

 

3 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole pierwszoklasistów z kilku szkół w mieście. Przybyli, 

aby wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie "Razem po zdrowie".  

 

Podczas imprezy konkurencje wiedzowe przeplatały się z rywalizacją sportową. Dzieci z ogromnym 

zaangażowaniem podchodziły do stawianych przed nimi wyzwań. Wykazywały się umiejętnościami 

i wiedzą dotyczącą higieny osobistej, zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Cała 

uroczystość odbywała się w atmosferze wyśmienitej zabawy, na zakończenie której uczestnicy zjedli 

pyszne, pożywne kanapki. 

 

Podsumowaniem konkursu było wręczenie dyplomów i nagród.  

 

Oto wyniki konkursu:  

I miejsce - PSP nr 9,  

II miejsce - PSP nr 10,  

III miejsce - PSP nr 7.  

- Na apelu 27.03.2014 r. wręczono nagrody przyznane w szkolnym konkursie plastycznym pt. 

"Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe" dla klas I-III SP. 



W kategorii kl. I :  

I. m. - Nikola Szymek,  

II.m. - Wiktoria Ścisłowska,  

III. m. - Jakub Szwedzik.  

W kategorii klas II:  

I.m. - Olga Arndt,  

II.m. - Roksana Banaszczak i Oliwia Drzazga, 

III.m. - Michalina Kempska i Jan Tereszkiewicz,  

wyróżnienie - Julia Skóra.  

W kategorii klas III:  

I.m. - Piotr Gała,  

II.m. - Karolina Jaguścik,  

III.m. - Natalia Lis,  

wyróżnienia -Natalia Knop i Oliwia Siewniak. 

Organizatorkami konkursu były panie: Beata Miarka i Danuta Proszowska.  

 

-17.03.2014 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w międzykulturowym spotkaniu polsko-

izraelskim z młodzieżą z partnerskiego miasta Kiryat Bialik.  Najpierw odbyła się uroczystość pod 

pomnikiem-obeliskiem na ul. Joselewicza, następnie młodzież pojechała na Kirkut (cmentarz 

żydowski), a potem przyjechała do naszej szkoły. Po obiedzie uczniowie polscy i izraelscy obejrzeli 

krótką prezentację, a następnie wzięli udział w integracyjnych zajęciach muzyczno-plastycznych. Na 

scenie wystąpiły Karolina Kubicka, Aleksandra Droś, Julia Wojtecka oraz uczennica z Izraela. Nasi 

trzecioklasiści zatańczyli poloneza, który tak się spodobał, że wkrótce wszyscy razem w mieszanych 

parach odtańczyliśmy go ponownie. 

Na zakończenie bawiliśmy się przy rytmach muzyki naszych kolegów i koleżanek z Izraela. Były też 

wspólne zdjęcia i wymiana adresów mailowych.  

-14 marca w ramach realizowanego programu " Zdrowi i bezpieczni" pierwszaków odwiedziła p. 

dietetyk z Centrum Dietetycznego NARTUR HOUSE, która zapoznała dzieci z zasadami zdrowego 

odżywiania. Uczniowie analizowali piramidę żywieniową, następnie sami ją układali. Okazało się, 

że podstawą zdrowego trybu życia jest aktywność ruchowa, a następnie zdrowe nawyki żywieniowe. 

Szkoła działa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, dlatego naszym celem jest, aby dzieci nie 

tylko posiadały określoną wiedzę i umiejętności, ale chciały z nich korzystać.  

 

-12 marca uczennice klasy III a: Natalia Gonera i Martyna Kałuziak oraz uczeń klasy III b Igor 

Mossur wzięli udział w III Międzyszkolnym Turnieju "Mali bohaterowie - czyli dziecko 

potrafi" w ZSG nr 4, organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska.  

Głównym celem turnieju było popularyzowanie wśród uczniów problematyki bezpiecznego 

zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia.  

Konkurencje były ciekawe i dość trudne: pytania teoretyczne, bandażowanie, resuscytacja, slalom ze 

znakami drogowymi czy ratowanie domu przed pożarem.  

Na koniec uczniowie pięknie wyrecytowali wiersz autorstwa J. Gąćkowskiej dotyczący 

bezpieczeństwa. Nasza drużyna poradziła sobie bardzo dobrze: dostaliśmy wyróżnienie!  

Także drużyna wspomagająca była świetna: okrzyki, rymowanki, plakat, 

czyli super doping. Uczniów do turnieju przygotowała p. J. Gąćkowska. 

 

-Zima w tym roku nie rozpieszcza nas nadmiarem śniegu, a zamarzający nocami lód szybko się topi. 

Takie warunki pogodowe sprawiają, że wszyscy uczniowie powinni sobie przypomnieć, jak należy 

bawić się bezpiecznie.  

 



Uczniowie klas czwartych na lekcjach plastyki ilustrowali niebezpieczne i lekkomyślne zachowania, 

starając się przestrzec koleżanki i kolegów przed grożącymi im niebezpieczeństwami. Powstało 

również wiele prac pokazujących miejsca, gdzie można w ciekawy i bezpieczny sposób uprawiać 

ulubione dyscypliny sportowe.  Prace plastyczne powstały pod kierunkiem mgr Elżbiety Nowak. 

Najciekawsze z nich wezięły udział w powiatowych eliminacjach IX edycji konkursu plastycznego 

dla dzieci ph. „Z górki na pazurki – moje ferie”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Radomsku. 

 

-Jak co roku, członkowie Szkolnego Koła PCK przystąpili do kolejnej - XXII edycji Olimpiady 

Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  

Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących 

zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu 

życia.  

 

Naszą szkołę w etapie rejonowym reprezentować będą: Natalia Krakowska, Magdalena 

Płaszczyńska, Dominika Koper, Anna Stępińska oraz Barbara Dąbal.  

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! Za organizację etapu szkolnego 

odpowiedzialne były: p. Urszula Pokora i p. Katarzyna Zielińska. 

 

-29.05.2014 r. w MBP w Radomsku odbyło się spotkanie z autorem książek dla młodzieży p. 

Robertem Kościuszko pt. "Gollum, Skinol - czyli jak wygrać swe życie". 

Uczestniczyli w nim wybrani uczniowie z klas II gimnazjum pod opieką naszych pań z biblioteki 

szkolnej. Dla szkolnej biblioteki zakupiono książkę pt. "Niewidzialna gra", którą zadedykował 

naszym uczniom i podpisał pan Kościuszko. Zapraszamy do jej przeczytania!  

 

-W roku szkolnym 2013/2014 w ramach zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum 

odbyło się szereg lekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Celem lekcji jest przekazanie dzieciom i młodzieży gimnazjalnej podstawowych zasad bezpiecznego 

zachowania się w domu, szkole i na podwórku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie i 

pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz przez doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i 

właściwych zachowań wobec zagrożeń. 

 

W klasie IV szkoły podstawowej odbyło się 15 godzin z zakresu ruchu drogowego i wzięło w nich 

udział 53 uczniów. Wszyscy uczniowie przystąpili do sprawdzianu na kartę rowerową i pomyślnie 

go zaliczyli. 

W klasie V odbyło się 8 godzin z zakresu ruchu drogowego i wzięło w nich udział 22 uczniów. 

W gimnazjum w klasach II (10 godzin) i III (5 godz) zajęć z ruchu drogowego . Wzięło w nich 

udział 144 uczniów.  

Zwrócono szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych 

oraz noszenie elementów odblaskowych. 

Zajęcia te prowadziła nauczycielka techniki i wychowania fizycznego mgr Anetta Łacisz. 

 

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji. 

 Uczestnicy konkursu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny-Uczeń” po zrealizowaniu zadań : 

- znają podstawowe zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa; 

- rozumieją, że jako obywatele mogą świadomie uczestniczyć w życiu społecznym i 

politycznym kraju; 



- rozumieją potrzebę przestrzegania prawa; 

- znają zasady i potrafią w razie niebezpieczeństwa wezwać służby alarmowe; 

- potrafią udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym; 

- znają zasady działania w czasie pożaru; 

- potrafią bezpiecznie poruszać się po drodze; 

- rozpoznają sytuacje, które naruszają godność i dobra osobiste drugiego człowieka; 

- wiedzą, że nikt nie powinien naruszać ich nietykalności cielesnej; 

- zdają sobie sprawę, że używanie substancji psychotropowych może zakończyć się śmiercią; 

- zdają sobie sprawę z tego, że przynależność do subkultur i innych grup podwórkowych niesie 

za sobą ryzyko wejścia w konflikt z prawem; 

- znają przyczyny i rodzaje niepełnosprawności; 

- są bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi i ograniczenia osób niepełnosprawnych; 

- rozumieją potrzebę pomocy osobom samotnym; 

- znają przyczyny osamotnienia w społeczeństwie (bieda, brak rodziny, itp.); 

- dostrzegają osoby potrzebujące w swoim środowisku i ich problemy; 

- wskazują miejsca gdzie osoby pokrzywdzone przez los mogą szukać pomocy; 

- rozumieją, że człowiek żyje we wspólnocie społecznej i musi przestrzegać zasady i reguły 

danej wspólnoty i zna konsekwencje ich nie przestrzegania; 

 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr3 w Radomsku w skład, którego wchodzi Publiczne Gimnazjum nr 2 

i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 zrealizowało 10 zadań 

objętych konkursem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” według wcześniej przygotowanego 

harmonogramu. Realizacja zadań była rozłożona w czasie, by można było przygotować je dokładnie. 

Każde działanie zostało udokumentowane na stronie internetowej naszej szkoły, wykonano zdjęcia, 

prezentacje multimedialne, albumy, gazetki szkolne, plakaty. Zgodnie z założeniami konkursu 

obejmowały one problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego, społeczeństwa 

obywatelskiego, normy współżycia, poszanowanie jednostki jako obywatela, przeciwdziałanie 

patologiom, tolerancji wobec ludzi, solidaryzmu społecznego i podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa uczniów. Możemy teraz stwierdzić, że wzrosła świadomość naszych uczniów, ich 

wiedza z zakresu szeroko rozumianego społeczeństwa. Było również ogromne zaangażowanie 

nauczycieli, a spotkania z przedstawicielami „Służb Mundurowych” cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem uczniów. Zrealizowane zadania konkursowe zostaną włączone do planów 

wychowawców klasowych jako tematyka godzin wychowawczych. Jesteśmy dumni z tego, że 

zrealizowaliśmy wszystkie działania, a udział w nich młodzieży rozszerzył wiedzę na temat 

bezpieczeństwa oraz „Prawa, Przyjaźni i Tolerancji”. Sadzimy, iż udział w konkursie „Bezpieczna 

Szkoła - Bezpieczny Uczeń” przyczynił się do tego, iż nasi uczniowie stali się bardziej dojrzałymi i 

odpowiedzialnymi obywatelami „Naszej Ojczyzny”.  

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 2  

w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3                           ……………………………………. 

Ul. Szkolna 4              Dyrektor szkoły 

97-500 Radomsko 

 

Koordynator projektu: mgr Alina Płaszczyńska     


