
Zajęcia z wychowawcą 

 klasa VIIb 

  15.06.2020r. 

  

Temat:   

Dbam o bezpieczeństwo  

swoje i innych 



Dbam o bezpieczeństwo  

swoje i innych 



   postawa 

regulamin 

zachowanie 
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• W czasie przerwy przebywamy tylko w obrębie 

korytarza, na którym mamy lekcję ; 

• Wystrzegamy się zachowań niebezpiecznych i 

agresywnych –spacerujemy; 

• Dbamy o czystość, nie śmiecimy ,nie hałasujemy;  

• Wszelkie problemy zgłaszamy nauczycielom 

dyżurującym.  
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Przebywając w szkole i poza nią 

przestrzegam pewnych zasad: 

Zachowuję ład i 

porządek w miejscu, w 

którym przebywam. 

Szanuję osoby dorosłe i 

swoich rówieśników. 

Nie zabieram i nie niszczę 

cudzej własności  

Nie używam 

wulgarnych słów i 

brzydkich gestów  

 

Nie biję i nie prowokuję  

innych  

Nie grożę, nie szantażuję innych  



Lekcja 1 

 

 

 

 

 

Uczniowie przygotowują się do lekcji, nauczyciel 
sprawdza obecność  

 

Uczniowie ustawiają się parami 
przed salą lekcyjną 

Nauczyciele otwierają klasę 

Po wejściu do klasy wszyscy  uczniowie stają 
w ławkach, następuje powitanie 

 

I  Po przerwie : 
 

Do klasy wchodzimy tylko w obecności nauczyciela 

Bezpieczeństwo w szkole 



II W SZKOLE TRWA REMONT!  

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! 

PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH: 

  Bezwzględnie wykonuj polecenia nauczyciela 

  

 

  Podczas przerw przebywaj WYŁĄCZNIE w miejscu  

wyznaczonym przez nauczyciela pełniącego dyżur 

 
  Po szkole poruszaj się wolnym krokiem 

 
  Nie dotykaj narzędzi i urządzeń wykorzystywanych 

 do prac remontowych 

 

 

 Nie zbliżaj się do pojazdów,  

którymi przewożone są materiały budowlane 

 



2. Zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw. 

 

Bezpieczeństwo na podwórku 

I Zasady postępowania 

1. Ustal z rodzicami obszar, na którym możesz się bawić. 

3. Nie oddalaj się zbyt daleko od domu. 

4. Nie baw się w ustronnych miejscach. 

5. Nie rozmawiaj z osobami obcymi. 

6. Nie wsiadaj do obcego samochodu bez  zgody i 

wiedzy rodziców. 
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II NIEBEZPIECZNE ZABAWY 

1. Nie wchodź na plac budowy! 

2. Nie biegaj po rusztowaniach ! 

3. Nie zbliżaj się do wykopów, otwartych studzienek! 

4. Nie baw się w pobliżu rowów, zbiorników wodnych: rzek i 

jezior! 

5. Nie baw się w pobliżu torów kolejowych! 

6. Nie skacz z wysokości robiąc salta! 

7. Nie baw się w pobliżu ulicy! 



1. Jeśli nie musisz, nie ujawniaj prawdziwych 
danych, a jeśli takie informacje są wymagane, 
zapytaj rodziców, czy możesz je podać w tej 
konkretnej sytuacji. 

 

 2. Pamiętaj o tym, że tak naprawdę wcale nie  
    znasz osób spotkanych w Sieci, a to, co piszą o sobie,  
    nie musi być prawdą.  

3. Nie zapominaj też, że w każdej chwili  
    możesz się wylogować, kiedy coś Cię zdenerwuje  
    lub sprawi, że poczujesz się zakłopotany. 

Bezpieczeństwo w sieci 
Internet nie jest sam w sobie niebezpieczny ani zły, ale źli 
ludzie mogą go wykorzystywać w niewłaściwy sposób 
(podobnie, jak każdą inną rzecz stworzoną przez 
człowieka). Właśnie tacy ludzie zagrażają Ci w Sieci. 



4. Jeżeli w Sieci przytrafi Ci się coś, co sprawi, że poczujesz        

     się zakłopotany, urażony albo w jakikolwiek sposób   
     skrzywdzony, powiedz o tym właśnie rodzicom. Oni będą   
     wiedzieli, co zrobić. 
 

5. Opracuj z rodzicami Umowę dotyczącą korzystania z Internetu.    
     Ich doświadczenie życiowe i Twoja znajomość sieci    
     pozwolą Wam ustalić zasady, dzięki którym unikniecie   
     zagrożeń związanych z surfowaniem po Internecie.  

6. W Internecie można znaleźć mnóstwo materiałów, z 
których nie można korzystać bez zapłacenia,  
   bo jest to po prostu kradzież, za którą grożą surowe kary. 

Główne zasady obowiązujące wszystkich  
              użytkowników Internetu: 

 
1. myśl (!); 
2. nie działaj na czyjąś szkodę; 
3. nie nadużywaj.  



Bezpieczny wypoczynek 

I Odpoczynek nad wodą to wspaniała rzecz ! 

Pomyślmy, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nierozważnych ? 

Woda to groźny żywioł! 

Bądźmy  ostrożni na wodzie! 



Nigdy nie należy  skakać do wody w miejscach,     

w których nie znamy dna. Przez jeden nieszczęśliwy 

 skok można uszkodzić sobie kręgosłup,  

co skończyć się może trwałym kalectwem.  

 

Skaczemy w miejscach do tego celu przeznaczonych! 

Kąpać się i pływać należy w miejscach d o z w o l o n y c h ! 

Należy 

zawsze  

słuchać 

poleceń  

ratownika! 

Gdy jesteśmy rozgrzani od słońca,  

nie powinniśmy wchodzić  do wody. 

 Zetknięcie gorącego ciała z wodą 

 może spowodować tzw.  

„szok termiczny”, który może się  

skończyć nawet  zawałem serca! 



II Wypoczynek w górach 

Wędrówka górskimi szlakami tak w lecie, jak i w 

zimie,  to jeden z najlepszych sposobów spędzenia 

wolnego czasu, ale tym wędrówkom mogą 

towarzyszyć zagrożenia lub wypadki.  

 

 
PRZED WYRUSZENIEM W GÓRY NALEŻY 

1. zaplanować wyprawę od A do Z;  

2. sprawdzić lokalizację schronisk i innych obiektów na trasie naszej wędrówki; 

3. opracować skróconą drogę powrotu lub zejścia ze szlaku; 

4. mierzyć siły na zamiary; 

5. sprawdzić warunki pogodowe oraz zagrożenie lawinowe; 

6. poinformować kogoś (znajomego, właściciela kwatery, pracowników schroniska) 

dokąd się udajemy i kiedy zamierzamy powrócić, a także zostawić swój numer 

telefonu; 

7. w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje się zwykle wczesnym 

popołudniem;  



Wypoczynek w lesie 

Wszyscy lubimy odpoczywać w lesie. 

Las jest szczególnym elementem  

przyrody. Cisza, piękno i bogactwo życia,  

czyste powietrze - wszystko to  

przyciąga człowieka do natury.  

Fizyczne i duchowe obcowanie          

z lasem szybko regeneruje nasze siły,  

dostarcza pozytywnych przeżyć i wrażeń,  

umożliwia odzyskanie równowagi psychicznej. 

Dużą frajdę sprawia nam biwakowanie  

w gorące wakacyjne wieczory. 



•Spacerując możemy pooddychać świeżym powietrzem. 

•Przyglądać się z bliska zwierzętom i ptakom. 

Być może i Wy zechcecie odpoczywać wraz   z kolegami w lesie.  

P a m i ę t a j c i e! 

W lesie też czyhają różne 

niebezpieczeństwa i należy  

zachować ostrożność! 

Nie należy dopuść do ukąszenia nas przez żmiję! 

Ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Może powodować  

boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu.  



Na łono przyrody zawsze wybieraj się w odpowiednim 

stroju. Obowiązkowe są długie, dopasowane na dole 

spodnie (nawet podczas upału), solidne buty, koszula   

z długim rękawem i zapinanymi mankietami oraz 

kołnierzem,    który chroni kark. Nie zapomnij o 

kapeluszu lub czapce. Posmaruj odkrytą skórę specjalnym 

preparatem odstraszającym kleszcze. 

Po powrocie do domu sprawdź 

 dokładnie skórę na całym ciele,  

np. podczas kąpieli.  

ZAPAMIĘTAJ! 



To tylko niektóre zagrożenia czyhające na ludzi. Sytuacji 

niebezpiecznych jest o wiele więcej, dlatego warto zawsze być 

rozsądnym i unikać zachowań nieprzemyślanych! 


