
„BEZPIECZNA 
SZKOŁA - 

BEZPIECZNY 
UCZEŃ” 

 
 „Bezpieczna Szkoła - 
Bezpieczny Uczeń” to ogól-
nopolski konkurs dla szkół. 
Jego hasło to: Prawo, Przyjaźń, 
Tolerancja, a organizatorem 
jest Fundacja „Państwo Oby-
watelskie”. Celem konkursu 
jest wpojenie uczniom podsta-
wowych zasad funkcjonowania 
państwa, przypomnienie praw 
ucznia, przeciwdziałanie pato-
logiom, rozwinięcie tolerancji, 
a przede wszystkim popra-
wienie bezpieczeństwa szkół i 
uczniów.  Szkoła dołączając się 
do tego konkursu musi zre-
alizować kilka zadań, za które 
jest oceniania. Jeżeli uzyska co 
najmniej 80% punktów, to 
otrzymuje certyfikat „Bezpie-
cznej Szkoły”. 
 Dzięki Marioli Lis 
Publiczne Gimnazjum w Tar-
nowie Opolskim wzięło udział 
w tym konkursie. W ramach 
„Bezpiecznej Szkoły” miało 
miejsce kilka spotkań - z przed-
stawicielami Policji, Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Pogoto-
wia Ratunkowego - oraz kilka 
konkursów z różnych dziedzin. 
 Strażacy przyjechali 
do gimnazjum 8 kwietnia. Na 
początku  Prezes tarnowskiej 
OSP Jan Czech opowiedział o 
zagrożeniach pożarowych. 
Uczniowie dowiedzieli się 
również jak zapobiegać ich 
powstawaniu i co zrobić w 
razie ewentualnego pożaru. 
Dalsza część apelu była pro-
wadzona na dworze. Strażacy 
rozniecili ogień w odpowie-
dnim naczyniu, aby zapre-
zentować, jak działają różne 
gaśnice. Płomienie były tak 
wielkie, że widownia krzyczała 
z zadowolenia. Kilka osób 
mogło spróbować swych sił w 
gaszeniu ognia – Teraz ja!! - 
wymachiwali  dłońmi pragnąc 
powalczyć z płomieniami. Jed-
nak największym zaskocze-
niem było to, że pan Pilarski, 
jako ochotnik, wszedł do samo-
chodu w roli poszkodowanego. 
Samochód długo nie stał 
bezczynnie, gdyż strażacy od 
razu wzięli się do pracy i 
demonstrowali jak wyciągnąć 
ofiarę wypadku uwięzioną w 
pojeździe. „Rozkroili” auto tak, 

że „poszkodowanego” można 
było „uratować”. To spekta-
kularne przedstawianie zakoń-
czyło spotkanie. 
 12 kwietnia odwiedził 
uczniów gimnazjum  Arka-
diusz Bednarz - ratownik me-
dyczny. Na wstępie opowie-
dział o swojej pracy. Wspom-
niał o rodzajach karetek pogo-
towia i o tym, którą z nich 
ekipy wyruszają do poszcze-
gólnych przypadków. Przy-
pomniał, jak udzielać pierwszej 
pomocy, jak należy postę-
pować z poszkodowanym, a 
czego pod żadnym pozorem nie 
należy robić. Po „uratowaniu 
życia” manekinowi nadszedł 
czas na pokazanie zawartości 
apteczki, którą ratownicy me-
dyczni mają przy sobie. Ucz-
niowie zobaczyli niektóre – 
czasem bardzo dziwne - 
sprzęty i dowiedzieli się, jak 
ich używać. Na koniec zoba-
czyli kilka zdjęć z różnych 
interwencji pogotowia. 

   Ostatnim gościem 
szkoły była policjantka. 16 
kwietnia na sali gimnastycznej 
zebrała się cała szkoła.  Ucz-
niowie brali czynny udział w 
apelu zadając funkcjonariuszce 
Policji - często trudne – pyta-
nia. Przypomnieli sobie naj-
ważniejsze numery alarmowe i  
dowiedzieli jak reagować w 
przypadku różnych nieszczęść.  
Przemowa trwała koło godzi-
ny, mimo to wszyscy słuchali z 
uwagą. Po apelu wszyscy wy-
szli zadowoleni, czując się, co 
najmniej trochę bezpieczniej. Z 
wiedzą, co grozi za ewentualne 
przestępstwa, każdy się zasta-
nowi, zanim coś głupiego 
zrobi. 
 Między spotkaniami 
odbywały się w szkole kon-
kursy z różnych dziedzin. A oto 
wyniki: 
 
Konkurs literacki: „Co powin-
no się zmienić w twojej szkole, 
rodzinie i otoczeniu”: 
I – Joanna Barełkowska z IIIa, 
II - Dominika Zoglowek z IIIb, 
III – Wiktoria Cichoń z IIa. 
 
Konkurs multimedialny, w któ-
rym trzeba było stworzyć pre-
zentację na temat bezpie-
czeństwa w szkole: 
I – Jan Korzeniec z IIIa, 
II – Zuzanna Zalepa z IIb, 
III – Kristina Miklis z III c. 
 

Konkurs profilaktyczny, w któ-
rym była mowa o tym, jak się 
bronić przed używkami: 
I – Natalia Karolkiewicz z Id, 
II – Agata Zdrzalik z Ib, 
III – Miriam Mahamdi z Ic. 
 
Konkurs plastyczny „Co po-
winno się zmienić w twojej 
szkole, rodzinie, otoczeniu”: 
I – Aneta Kurek z IIIc, 
II – Rafał Mróz z IIc, 
III – Kamila Ponza z IIc. 
 
Konkurs plastyczny „Mogę, 
chcę pomóc”: 
I – Magdalena Szymaniec z IIc, 
II – Karina Glapiak z IId, 
III – Ewelina Walecko z IIc. 

Szkoła dzięki spełnie-
niu wszystkich warunków 
konkursu, przeprowadzeniu 
rozmów z uczniami na temat 
bezpieczeństwa i państwa, 13 
maja oficjalnie dostała certy-
fikat „Bezpiecznej Szkoły”. 
Wisi on w różnych miejscach 
szkoły, przypominając ucz-
niom o wadze bezpieczeństwa 
w szkole. Dyrektor szkoły,  
Jolanta Kasperek jest dumna, z 
tego, że Publiczne Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim, jako 
jedna z nielicznych szkół na 
Opolszczyźnie, może pochwa-
lić się takim certyfikatem. 
Bądźmy dumni z takiej 
szkoły!!! 
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