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WSTĘP

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu każdego
człowieka. Brak zaspokojenia tej potrzeby może skutkować pojawieniem się ciągłego
niepokoju, chaosu oraz dezorganizacji. Dzisiejsze czasy niosą rozmaite zagrożenia,
dlatego należy kłaść ogromny nacisk na uwrażliwienie uczniów na zwracanie uwagi
na ochronę zdrowia i życia. Z sytuacjami niebezpiecznymi uczniowie mogą spotkać
się np. w drodze do i ze szkoły, na ulicy itp., każdy może być świadkiem wypadku, w
wyniku którego zagrożone może być czyjeś zdrowie lub życie. W takiej sytuacji
należy wiedzieć, jak się zachować, co robić i jak pomagać, aby uratować czyjeś
życie. Celem naszej innowacji jest wyposażenie uczniów w umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.
Szkoła to instytucja, która ma zapewnić uczniom zarówno edukację, wsparcie i
opiekę, a także bezpieczeństwo. Podejmując zadania edukacyjne należy zwrócić
uwagę na zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
zagrażających utracie zdrowia i poczucia bezpieczeństwa oraz wzbudzić ich
czujność, w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom. Ogromne znaczenie ma
wpojenie uczniom zasad, nawyków i umiejętności pozwalających na przestrzeganie
zasad zapewnienia bezpieczeństwa w życiu codziennym.
W naszej szkole priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo naszych uczniów. Jest to
obowiązek wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Na bieżąco sprawdzany
jest stan techniczny budynku oraz wszystkich sprzętów znajdujących się w szkole.
Dodatkowo, prowadzone są zajęcia przypominające zasady BHP oraz organizowane

są próbne alarmy ewakuacyjne.
W trakcie innowacji chciałybyśmy m.in. przybliżyć wszystkim uczniom temat dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych, poszerzyć działania dotyczące BHP oraz wspólnie
ze społecznością uczniowską i służbami bezpieczeństwa nagrać filmiki dotyczące
ewakuacji nie tylko podczas lekcji, lecz również podczas przerw. Nagrania mogłyby
stanowić materiał edukacyjny nie tylko dla uczniów naszej szkoły, lecz także dla
wszystkich zainteresowanych szkół z powiatu.
Opracowałyśmy kilka aspektów, na których skupi się nasza praca:
 Bezpieczeństwo w szkole- m.in. bezpieczne zachowanie w szkole, ewakuacja
podczas lekcji i przerwy, próbny alarm antyterrorystyczny, treść regulaminów
 Służby bezpieczeństwa-m. in. wiedza dotycząca służb bezpieczeństwa, pokaz
ewakuacji za pomocą drabiny mechanicznej
 Pierwsza pomoc- m.in. wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości dot.
zasad udzielania pierwszej pomocy, pokaz Straży Pożarnej dot. udzielania
pierwszej pomocy oraz warsztaty ćwiczeniowe dla uczniów.
Ogromne znaczenie ma dla nas aktywne uczestnictwo uczniów w innowacji. Zależy
nam na interakcji- działaniu uczniów, aby mogli sami tworzyć, ćwiczyć i w efekcie
przewidywać to, co może się wydarzyć.
Program naszej innowacji jest zgodny z treścią nowej podstawy programowej,
koncepcją pracy szkoły oraz z przyjętymi w naszej szkole programami
edukacyjnymi.

ADRESACI INNOWACJI
Uczestnikami będą wszyscy uczniowie SP nr 35 z OI w Tychach. Realizatorami będą
autorzy innowacji oraz nauczyciele, którzy przyłączą się do realizacji programu.

ROZMIAR PRZESTRZENNY
Innowacja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach.

ROZMIAR CZASOWY
Innowacja rozpocznie się we wrześniu 2019 r i będzie trwać do końca roku szkolnego
2021 (2 lata), a jej działania, z ewentualnymi modyfikacjami będą cyklicznie
powtarzane w kolejnych latach.

CELE INNOWACJI, METODY, PROCEDURY
 poprawa jakości pracy szkoły
 kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu
oraz innych
 zapoznanie uczniów z procedurami oraz przygotowanie ich do racjonalnych
zachowań w przypadku zagrożeń
 nabycie umiejętności wzywania służb ratunkowych: straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego, itp.
 zdobywanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 nabycie przez uczniów umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych

RODZAJ INNOWACJI
Innowacja ma charakter metodyczno-organizacyjny.

METODY PRACY

 praca z tekstem,
 drama; burza mózgów,
 czytanie z podziałem na role,
 tworzenie prac plastycznych,
 gromadzenie i analiza informacji z różnych źródeł,
 dyskusja, pogadanka
 metody aktywizujące oraz interaktywne

FORMY PRACY

 praca indywidualna,
 praca zespołowa,
 praca zbiorowa,
 obserwacja pracy służb bezpieczeństwa

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

LP

TEMATYKA

SPOSÓB REALIZACJI

Bezpieczeństwo w szkole

Ustalenie zasad bezpieczeństwa
Ustalenie procedur ewakuacji podczas przerwy oraz w
trakcie lekcji

1

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji oraz nagranie filmiku
edukacyjnego
Ustalenie procedur
terrorystycznego

ewakuacji

w

razie

zagrożenia

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek

Udział w akcjach dot. bezpieczeństwa organizowanych na
terenie miasta Tychy.
Służby bezpieczeństwa

Nawiązane współpracy ze służbami bezpieczeństwa –
zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem Policji,
Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej

2
Pokaz ewakuacyjny Straży Pożarnej z użyciem drabiny
mechanicznej
Międzyszkolny kurs dot. wiedzy o służbach
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo na drodze
3

Zorganizowanie konkursu międzyszkolnego dotyczącego
zasad ruchu drogowego
Rozmowa dot. zasad ruchu drogowego z odpowiednimi
służbami

Udzielanie pierwszej pomocy Rozmowa z uczniami na temat empatii
innym
4

Kształtowanie u uczniów poczucia obowiązku pomocy
wszystkim osobom
Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości
dotyczące pierwszej pomocy
Nagranie filmiku edukacyjnego dot. udzielania pierwszej
pomocy.
Pierwsza pomoc

5

Pokaz Straży Pożarnej dot. udzielania pierwszej pomocy
Uczestnictwo w pokazie udzielania pierwszej pomocy warsztaty ćwiczeniowe
Konkurs wiedzy dot. udzielania pierwszej pomocy

Bezpieczny w sieci

Rozmowy na temat cyberprzemocy
Projekcja filmu edukacyjnego

6

Bezpieczeństwo w sieci – pogadanka z funkcjonariuszami
Policji

7

Bezpieczne ferie i wakacje

Prelekcje Dzielnicowego oraz Staży Miejskiej na temat
bezpiecznych ferii i wakacji.

8

Dzień bezpieczeństwa

Podsumowanie innowacji

ŚRODKI I MATERIAŁY

Większość działań odbędzie się bez ponoszenia kosztów lub w ramach wykorzystania
środków własnych.
SPRZYMIERZEŃCY ORAZ WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
PAŃSTWOWYMI

Dyrekcja SP nr 35 z OI w Tychach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Tychach, Komenda Miejska Policji w Tychach, nauczyciele, którzy wyrażą chęć
współpracy z autorami innowacji, Samorząd Uczniowski oraz wszyscy chętni
uczniowie.

EWALUACJA I MONITORING

Ewaluacja będzie polegała na stwierdzeniu czy realizacja innowacji przebiegła
zgodnie z założeniami. Na bieżąco będą zbierane informacje dot. realizacji
innowacji:
 obserwacje zachowania uczniów przed, w trakcie oraz po zakończeniu
innowacji
 prace plastyczne dotyczące realizacji działań zawartych w innowacji
 opinie uczniów i ich rodziców
 opinie pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły
 sprawdzanie faktycznego stanu wiedzy uczniów dotyczący bezpieczeństwa
W innowacji zostaną wykorzystane następujące narzędzia badawcze: ankiety,

wywiady, wyniki i prace konkursowe, filmiki, które uatrakcyjnią zakładkę dotyczącą
bezpieczeństwa na stronie internetowej naszej szkoły.
W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest zorganizowanie quizu wiedzy o
bezpieczeństwie dla uczniów naszej szkoły.
W roku szkolnym 2020/2021 stan wiedzy będzie sprawdzony w konkursie dot.
bezpieczeństwa zorganizowanym dla uczniów ze szkół powiatu tyskiego.
Wyniki ewaluacji będą wskazówką do dalszej pracy.

SPODZIEWANE EFEKTY

Efektem końcowym będzie nie tylko zrealizowanie celów, lecz także nagranie i
opublikowanie na stronie naszej szkoły filmików edukacyjnych skierowanych do
naszych uczniów oraz wszystkich zainteresowanych szkół. Nagrania mogą służyć za
instruktaż na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, w działaniach Samorządu
Uczniowskiego oraz we wszystkich formach promocji bezpieczeństwa uczniów.

KORZYŚCI

DLA SZKOŁY WYNIKAJĄCE

Z PRZEPROWADZENIA

INNOWACJI

 Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki dbającej o
bezpieczeństwo swoich uczniów oraz ich wiedzę w tym zakresie.
 Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w naszej szkole.

 Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 Poprawa wizerunku szkoły w oczach rodziców oraz środowiska lokalnego.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZENIA
INNOWACJI
 Rozwój zawodowy.
 Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na różnego rodzaju kursach i
szkoleniach.
 Poznanie dodatkowych przepisów oraz środków bezpieczeństwa.
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