
BEZPIECZNIE 

W DOMU, SZKOLE, NA ULICY 
 

 

 

Dziecko bezpieczne w szkole. 

 

Jeśli chcecie być bezpieczni w szkole, pamiętać musicie, że: 

 Powinniście przestrzegać wszelkich szkolnych regulaminów, zapisów 

Statutu,  

 Powinniście  przestrzegać zapisów „Karty reguł życia w szkole” 

(stworzyli ją uczniowie), 

 Powinniście przestrzegać norm, zasad społecznie akceptowanych, 

 „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”- stare, dobre przysłowie sprawdzi 

się także dziś, 

 Agresję odkładamy na bok. Rozmowa, to dobry sposób na rozwiązanie 

konfliktu, 

 Proś o pomoc, gdy natrafisz na problem. 

 

Dziecko bezpieczne w domu. 

 

Jeśli chcecie być bezpieczni w domu, pamiętać musicie, że: 

 Nie otwieramy drzwi obcym, nie wpuszczamy ich do mieszkania, 

 Nie bawimy się gazem, prądem, 

 Zawsze informuj rodziców gdzie i z kim idziesz oraz o której godzinie 

wrócisz do domu, 

 Możesz umówić się z rodzicami na Wasze tajne hasło, o które zapytasz, 

gdy nie będziesz pewny kto stoi za drzwiami (hasło musicie  zmieniać), 

 Zapamiętaj numery alarmowe (policja 997, straż pożarna 998, pogotowie 

999, lub 112) 

 

 
 

 

 



Dziecko bezpieczne na ulicy. 

 

Jeśli chcecie być bezpieczni na ulicy, pamiętać musicie, że: 

 Z obcym nie rozmawiaj, nie podawaj swoich danych, nie bierz od obcego 

żadnych substancji, cukierków itp., nie opowiadaj o wyposażeniu domu, 

 Gdy dzieje się coś złego, wołaj o pomoc, to nie wstyd, 

 Przestrzegaj zasad ruchu drogowego, 

 Baw się w bezpiecznych miejscach, 

 Wpisz w telefonie  kontakt ICE- nr osoby, którą trzeba powiadomić w 

razie wypadku (ICE - po angielsku „in case of emergency”, czyli „w 

nagłym wypadku”), 

 Zadbaj o właściwe ubranie- noś odblaski, 

 Na rowerze jeździmy, gdy mamy kartę rowerową lub pod opieką 

dorosłych. Dbamy o sprawność roweru i jego wyposażenie. 

 Gdy dzieje się coś złego- informuj rodziców. 

 

Dziecko bezpieczne w sieci. 

 

Jeśli chcecie być bezpieczni w internecie, pamiętać musicie, że: 

 Stosujemy zasadę „ograniczonego zaufania” tzn. nie podajemy swoich 

danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

 Instalujemy programy antywirusowe, 

 Nie wszystko co czytamy w sieci jest prawdą. 

 Nie odpowiadamy na zaczepki w sieci, nie umawiamy się z osobami 

obcymi, 

 Nie obrażamy innych, 

 Pamiętaj, cokolwiek umieścisz w internecie, zostanie tam na zawsze, 

 Nie otwieramy wiadomości od podejrzanych odbiorców, 

 Informujemy rodziców, gdy dzieje się coś złego. 
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