
 

Od września do grudnia  Szkoła Podstawowa w Krośnicy realizuje projekt w ramach 

Rządowego programu „Bezpieczna +”.  

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody 

Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 

2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach – „Bezpieczna +”.  

Działaniami zostały objęci wszyscy uczniowie Szkoły. Mają one na celu: 

 budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych; 

 zwiększenie świadomości oraz bezpieczeństwa uczniów kształcących się w nasze Szkole; 

 kształtowanie i rozwijanie tolerancji; 

 kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy; 

 promowanie aktywności uczniów; 

 integracja z lokalnym środowiskiem; 

 stworzenie warunków do aktywnego udziału rodziców w życiu w Szkoły. 

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ: 

WRZESIEŃ: 

1. Bezpieczeństwo –  ważna sprawa. Spotkania z przedstawicielami instytucji: Policja, Straż Pożarna. 

Zaproszeni goście przeprowadzą pogadanki mające charakter propagowania zachowań bezpiecznych 

i unikaniu zagrożeń w życiu codziennym. 

2. Pierwsza pomoc – ratuje życie.  Spotkania z ratownikami GOPR. Odbędą się zajęcia z udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prelekcji na temat bezpieczeństwa na szlakach górskich. 

3. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo – ważna sprawa” dla uczniów naszej 

Szkoły wraz z rodzicami. 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK: 

1. Na górskim szlaku. Zajęcia krajoznawczo – turystyczne: wycieczka na Lubań i Wdżar. – integracja 

uczniów – nauczycieli – rodziców. 

LISTOPAD: 

1.  Generator tolerancji. Warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości z Pracowni Szkoleniowej 

„KROKUS – lubimy szkolić”. Celem spotkań jest kształtowanie postaw tolerancji i unikania 



dyskryminacji społecznej. Poruszane będą tematy związane z formami wspierania dzieci w 

działaniach na rzecz praw człowieka orz wpływem stereotypu na relacje społeczne.  

 

 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ: 

1. Pamiętajmy o tolerancji i życzliwości. Zorganizowanie grudniowego przedstawienia przy 

współpracy z dziećmi z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krościenku 

nad Dunajcem oraz z zespołem góralsko – romskim. 

2. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Liczy się tylko kolor serca”, w celu upowszechniania 

wiedzy na temat tolerancji, zrozumienia oraz szacunku względem innych osób.  

 

 


