
 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej  

w Tychach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu  

„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 2020/2021” 

 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

 

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, 

rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, 

koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu,  

z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. 

Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez 

szkoły do jury konkursu. 

 

 

Wykonanie: 

 

W miesiącach styczeń/luty 2021 roku wychowawcy poszczególnych  klas przeprowadzili 

lekcje na temat: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić 

relacje między ludźmi.  W klasach młodszych podczas zajęć uczniowie zastanawiali się  

w grupach od czego zależą dobre relacje międzyludzkie. W wyniku dyskusji w grupach,  

wysunęli wniosek, że przede wszystkim ważne jest jakim jest każdy człowiek. W dalszej 

części zajęć zastanawiali się co mogą zmienić w sobie aby być jeszcze lepszym człowiekiem. 

Następnie uczniom zostały przedstawione sytuacje z jakimi mają do czynienia na co dzień. 

Zadaniem dzieci było wskazanie  problemów ale także  i rozwiązań, które poprawią relacje 

między nimi, a rodzicami i  rodzeństwem,  nauczycielami, a uczniami, między kolegami i 

koleżankami w szkole, osiedlu na którym mieszkają, a także miejscowości. Po wyjaśnieniu 

różnic wszyscy wspólnie zastanawiali się z jakimi trudnościami ma każdy z nas problem na 

co dzień  i w czym to przeszkadza. Uczniowie na zajęciach tworzyli prace plastyczne oraz 

krzyżówki dotyczące poruszanego tematu. (załącznik 1) 

W klasach IV – VIII  rozmawiano na godzinach wychowawczych o prawach  i obowiązkach 

dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby komunikowania się między sobą. Uczniowie 

uświadomili sobie, że zmiany są konieczne i możliwe do zrobienia ale zależne od nas samych. 

Naprzeciw tym zmaganiom wyszedł Samorząd Uczniowski, który prowadzi  wiele akcji 

mających na celu aktywizowanie wszystkich uczniów, aby w naszej szkole każdy czuł się 

potrzebny. Następnie wszyscy uczniowie postanowili poprawić relację między sobą, 



nauczycielami,  rodzicami i rodzeństwem. W czasie dyskusji nad relacjami międzyludzkimi 

doszli do wniosku, że należy rozpocząć od poprawy własnego postępowania.   

Uczniowie określali, co im tak naprawdę przeszkadza i jak można by było to zmienić 

aby poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu 

zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Efektem pracy uczniów były wnioski z których 

wynika, że zmiany są możliwe, lecz wymagają dużego nakładu pracy i trudu po obydwu 

stronach. (załącznik 2) 

Po przeprowadzonych rozmowach i dyskusjach dzieci klas młodszych, jak i starszych 

zostały zapoznane  z regulaminem konkursu plastycznego, komiksu i krótkiego opowiadania 

pt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między 

ludźmi?” (załącznik 3) 

 

Galeria: 

Załącznik 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2: 

 

 

Relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń) 

 

SZKOŁA  

NAUCZYCIEL UCZEŃ 

 Pragnę, aby uczniowie  mnie szanowali.  Pragnę, żeby dał mi się wytłumaczyć. 

 Pragnę, aby uczeń był kulturalny. 
 Pragnę, żeby nauczyciel miał więcej 

wyrozumiałości, a nie tylko ciągłe  

odpytywanie, sprawdziany i klasówki. 

 Pragnę, aby uczeń się uczył i był 

przykładem dla pozostałych. 

 Pragnę być sobą i się nie zmieniać. 

 

 Postarajmy się i zmieńmy nasze relacje. 

Wysłucham co ma uczeń do powiedzenia 

i nie będę mu przerywał. 

 

 Będę szanował nauczyciela, MOJE SŁOWO. 

 Będę mniej pytać, ograniczę liczbę 

sprawdzianów. Na lekcjach znajdziemy 

chwilkę czasu na tematy luźne. Nie 

zaniedbując czasu na naukę. 

 

 Będę szanował nauczycieli, mówił „DZIEŃ 

DOBRY” „DO WIDZENIA” „ DZIĘKUJE” i 

„PROSZĘ”. Nie będę przeszkadzał w 

prowadzeniu lekcji. 

 Nie będę wymagać od ucznia ponad jego 

siły. 

 Będę się systematycznie przykładał do nauki. 

 

Tak powinniśmy trzymać formę. 

 

 

 

Relacje między ludźmi (dziecko-rodzina).  

Dziecko – rodzina 

Rodzice Dziecko 

 Pragnę, aby nasze dziecko miało do nas 

szacunek. 

 Pragnę, aby moi rodzice pozwalali mi się 

spotykać z  rówieśnikami i pozwolili pograć w 

piłkę. 

 Pragnę, aby nasze dziecko się uczyło.  Pragnę, aby moi rodzice nie stawiali nauki na 

pierwszym planie.. 

 Pragnę, aby nasze dziecko sprzątało w  Pragnę, aby rodzice pozwalali mi oglądać 



swoim pokoju. telewizję i spędzać przed komputerem chociaż 

godzinę dziennie. 

 

 Pragniemy, aby nasze dziecko nas 

słuchało. 

 

 Pragnę, aby rodzice nie kontrolowali  gdzie 

wychodzę. 

 Pragnę zmienić nasze relacje. Będziemy 

pozwalać naszemu dziecku spotykać się z 

rówieśnikami, ale jeśli wróci do domu o 

wyznaczonej godzinie. 

 

 Będę szanował  starał się okazywać rodzicom i 

rodzeństwu szacunek. 

 

 Pozwolimy naszemu dziecku pooglądać 

telewizję i pograć na komputerze, ale 

wtedy gdy odrobi zadania domowe. 

 Będę się systematycznie pomagał w pracach 

domowych. 

 

 Postaramy się nie  kontrolowali naszego 

dziecka tak często, tylko sporadycznie. 

 Będę wykonywał polecenia rodziców i 

starszego rodzeństwa. 

Tak powinniśmy trzymać formę. 

 

 

 

Relacje między ludźmi (koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). 

 

Koledzy: 1 Koledzy:2 

 Pragnę, aby mój kolega nie naśmiewał 

się ze mnie. 

 Pragnę, aby moi koledzy wysłuchali mnie co 

mam do powiedzenia. 

 Pragnę, aby mój kolega nie bił mnie tak 

tylko dla zabawy. 

 Pragnę, aby mój kolega pocieszał mnie, gdy 

jestem smutny. 

 Pragnę, aby mi nie dokuczali i szydzili ze 

mnie.  

 Pragnę, abym mój kolega bronił mnie. 

 

 Pragniemy, aby mnie nie przezywano.  Pragnę, aby mój kolega pomagał mi. 

 Pragnę zmienić nasze relacje.   Wysłucham mojego kolegę do końca, nie będę 

mu przerywał, ani mówił że to nudne. 

 Nie będę się naśmiewał z mojego kolegi.   Będę pocieszał go w trudnych chwilach. 

 

 Postaram się nie bić ani popychać.  Będę chwalił swojego kolegę, pogratuluję mu, 

gdy dostanie oceny bardzo dobre. 

Tak powinniśmy trzymać formę. 

 



Załącznik 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efekty: 

1. Wykształcenie postawy tolerancji i wrażliwości na cierpienie innych ludzi. 

2. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ochronie dóbr osobistych 

człowieka, w tym nietykalności cielesnej, przeciwdziałaniu przemocy w szkole  

i rodzinie, zapobieganie patologiom w środowisku szkolnym i lokalnym. 

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u uczniów. 

 

Koordynator: Beata Duda 

 

 


