
Temat: Wypadek w szkole. Zasady postępowania.  (17-18.06.2020r) 

Witajcie, 

Wczoraj mówiliśmy o szkole- jak wygląda, jakie są jej najważniejsze funkcje itd.  

Dzisiaj natomiast krótko porozmawiamy na temat BEZPIECZEŃSTWA w szkole. 

BEZPIECZENSTWO- to bardzo ważna rzecz. Każdy powinien czuć się bezpiecznie na terenie szkoły. 

Dlatego, aby wszystko było dobrze- czuwają nad Wami nauczyciele i pracownicy administracji. 

Jednak- na szczęście rzadko- zdarzają się wypadki. Często jest to wynikiem uczniowskiej brawury, 

niemądrego, nieprzemyślanego zachowania; a czasami chuligańskim wybrykiem. Tak czy inaczej- jest 

to trudna sytuacja dla pokrzywdzonego. 

 

Co musimy zrobić, kiedy dojdzie w szkole do wypadku. Kilka ważnych wskazówek. 

ZASADY POSTĘPOWANIA: 

 Jeżeli jestem świadkiem wydarzenia, w którymś ktoś został poszkodowany- natychmiast 

informuję osobę dorosłą (nauczyciel, pielęgniarka, woźny) lub proszę inną osobę, która jest 

blisko; 

 Dalej sprawy przejmują dorośli, zabierając (jeżeli jest to możliwe) poszkodowaną osobę do 

gabinetu pielęgniarki, gdzie jest opatrzony; 

 Dalej jeżeli nic poważnego się nie stało- wzywa się rodzica, aby zabrał dziecko do domu lub- 

jeżeli sytuacja tego wymaga- wzywa się pogotowie; 

 Sporządza się notatkę z wydarzenia; 

 Jeżeli są osoby winne sytuacji- przeprowadza się z nimi rozmowę pouczającą lub- jeżeli 

sytuacja jest poważna- wzywa się rodziców i/ lub Policję. 

 

Zobaczcie jakim wypadkom mogą ulec uczniowie i jakie mają pomysły!!! 

  



  

  

Ostatnie zdjęcie- pokazuje, jak niebezpieczna potrafi być droga do i ze szkoły- jeżeli będziemy 

NIEUWAŻNI 
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1. Kształt znaków ostrzegawczych. 
2. Kolor światła, na którym wolno przechodzić przez jezdnię. 
3. Sprawiają, że gdy je nosisz jesteś bardziej widoczny na drodze. 
4. Uzależniają i zabijają człowieka – inaczej środki psychotropowe. 
5. Między innymi może być psychiczna lub fizyczna. 
6. Nosi go Policjant, Żołnierz, Strażak. 
7. Nieznany gość w domu… 
8. Zabranie cudzej rzeczy to… 
9. Pas ruchu albo nie graj w piłkę w jej pobliżu… 
10. Możesz go wywołać bawiąc się zapałkami… 
11. Czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. 
12. Marka samochodu lub alarmuje o niebezpieczeństwie. 
13. Ponoszą odpowiedzialność za swoje dziecko. 
14. Stoją przy drodze na jednej nodze. 
15. Może być poselski lub dostaniesz go za wykroczenie. 
16. Gdy jedziesz samochodem zawsze je zapinaj. 

 

Czy pamiętamy, kogo możemy zawiadomić, jeżeli zadziało się coś złego i ktoś jest poszkodowany? 

Przypomnijmy sobie. 

Najpierw- co zawsze powinno znajdować się w szkole? 



 

 

 



A po kogo w pierwszej kolejności powinniśmy zadzwonić? 

 



Jeżeli sprawa jest poważna, to kto powinien się jeszcze pojawić na miejscu zdarzenia?  

 

 

 

 



I kto jeszcze? 

 

 



ZAWSZE PAMIĘTAJ TE NUMERY!!! 

 

 



A TO, CO TO ZA WAŻNY NUMER? 

 

PAMIĘTAJMY- ZAWSZE POMAGAJMY, BO I MY MOŻEMY KIEDYŚ POTRZEBOWAĆ 
POMOCY 



Poniżej znajdują się sytuacje, które mogą Was spotkać w drodze do szkoły, ze szkoły i w 

samej szkole. Przypatrzcie się ilustracjom i poprawnie wykonajcie polecenia. 

 

 

 



 



 

 



 

 

 


