
 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Z tornistrami pełnymi książek i zeszytów oraz 

ze świeżymi jeszcze wspomnieniami z letniego wypoczynku wyruszycie w 

drogę do szkoły. Część z Was po raz pierwszy. Z pewnością pierwsze dni 

spędzone w szkole przysporzą Wam wiele wrażeń i emocji. Poznacie nowe 

osoby.  

Dla nas, nauczycieli i wychowawców, szczególnie ważne jest Wasze bezpieczeństwo. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka rad, które przypomną Wam jak bezpiecznie 

zachowywać się, na drodze, na podwórku, wśród swoich koleżanek i kolegów, jak 

unikać zagrożeń, a także jak właściwie zachowywać się w sytuacjach 

niebezpiecznych.  

PAMIĘTAJCIE !!!  

NA DRODZE:  

Przez jezdnię przechodźcie tylko w miejscu dozwolonym!  

Nigdy nie przebiegajcie przez jezdnię!  

Nie bawcie się w pobliżu jezdni!  

Pamiętajcie o odblaskach!  

           
  
  
  



 
Rysunek 1 Opis sygnalizacji światła 

NA PODWÓRKU:  

Zawsze informujcie rodziców, dokąd idziecie i o której wrócicie!  

Klucze zawsze noście przy sobie i chrońcie je przed dostępem obcych!  

Nie ufajcie obcym!  

Nie przyjmujcie od nich prezentów ani poczęstunków!  

Nie wsiadajcie do samochodu nieznajomego!  Jeśli obcy próbuje zrobić Wam 

krzywdę wołajcie o pomoc!  

Nie dochodźcie i nie głaskajcie obcego psa bez zgody właściciela!  

Nigdy nie drażnijcie psów nawet, jeśli są za ogrodzeniem!   

Wchodzenie na teren wykopów i ruin grozi wypadkiem!  

Nie dotykajcie niewypałów i innych niebezpiecznych przedmiotów!   

Bawcie się tam, gdzie jest bezpiecznie!  

W DOM:  

Nie bawcie się ostrymi przedmiotami!  

Nie bawcie się gniazdkami z prądem!  Zabawa z kuchenką gazową może 

zakończyć się bardzo źle!  

Nie bawcie się zapałkami ani zapalniczką!  Nie bawcie się lekarstwami domowej 

apteczki!  



Nie wychylajcie się z okna lub balkonu!  Nie otwierajcie obcym drzwi!  

 
Rysunek 2 Nie baw się prądem. 

PAMIĘTAJCIE !  

Obcy, to osoba, której nie znacie, nie wiecie jak się nazywa, gdzie mieszka, 

czym się zajmuje, nie wiecie, jakie ma zamiary wobec Was. Nie wierz obcemu, 

że jest urzędnikiem, panem z gazowni czy elektrowni, kolegą mamy lub taty. 

Jeżeli nie znasz tej osoby NIE OTWIERAJ DRZWI.  

  

Rozpoczął się nowy rok szkolny i Wasze pociechy z tornistrami pełnymi 

książek same wyruszą w drogę do szkoły. Wiele z nich po raz pierwszy. Dlatego 

pamiętajcie, aby je do tego właściwie przygotować!  

Dzieci, z uwagi na swe predyspozycje psychologiczne stanowią grupę 

najbardziej narażoną na stanie się ofiarą przestępstwa czy też nieszczęśliwego 

wypadku. Dlatego właśnie dorośli mając świadomość istniejących zagrożeń 

powinni wyposażyć dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą zapobiegania 

zagrożeniom i unikania ich, a także przyjmowania właściwych postaw 

zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.  

Dlatego:  

Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz godziny powrotów z niej, 

warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach.  

Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym 

otwieraniem i zamykaniem mieszkania.  

Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.  

Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły, zastrzegając 

jednocześnie, iż nie powinno ono z niej zbaczać.  



Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz 

innych wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych) – pozwoli to 

na uniknięcie niebezpieczeństwa stania się ofiarą przemocy rówieśniczej.  

Nauczcie swoje dziecko rozsądnej nieufności w stosunku do osób obcych, aby 

nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku, czy 

prezentu.  

Uświadomcie swoje dziecko, iż w sytuacji zagrożenia nie powinno się wstydzić 

zwracania się o pomoc oraz korzystania  w uzasadnionych przypadkach z 

ważnych numerów telefonów (policja, pogotowie, straż).  

Zawsze bez wahania reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się 

coś złego – kiedy mu grożono, zastraszano je, okradziono lub pobito. W takiej 

sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły oraz Policję.  

Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie jako doskonały moment do nauki 

podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.  

Pamiętajcie, że  kolorowe zeszyty, wyposażony  piórnik to nie wszystko. 

Zadbajcie o to, by Wasze dzieci w drodze do szkoły czuły się pewnie i 

bezpiecznie.  

Postarajcie się na co dzień czynnie uczestniczyć w  życiu dziecka, 

rozmawiajcie o nurtujących je problemach, ucząc jednocześnie przezorności, 

rozwagi oraz właściwych zachowań, będąc zawsze wzorem i przykładem do 

naśladowania.  

Z pewnością bliski kontakt z dzieckiem oraz Wasze wzajemne relacje 

zaowocują w przyszłości, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa 

Waszych pociech oraz zaoszczędzenia Wam – Rodzicom – wielu problemów.  

Opracowanie:  

Koordynator do spraw bezpieczeństwa Agnieszka Oleszek  


