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Wprowadzenie  
 
 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem, 

przed którym stoimy my – dorośli. Edukację komunikacyjną należy 

wprowadzać od najmłodszych lat, aby stała się nieodłącznym elementem życia 

młodego uczestnika ruchu drogowego. Ważnym jest, aby już w wieku 

wczesnoszkolnym uczyć dzieci samodzielnego poruszania się po drogach  

i umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym. Musimy pamiętać, że 

zgodnie z rozwojem psychofizycznym dziecka, przez bardzo długi czas 

najmłodszych charakteryzuje brak dostatecznej wyobraźni w przewidywaniu 

skutków podejmowanych działań, a także słaba kontrola własnych emocji. 

Dochodzi do tego jeszcze brak doświadczenia życiowego i niedostateczna 

umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju problemami.  

 Edukacja dzieci 7 – 9 lat z zakresu znajomości przepisów ruchu 

drogowego i podstawowych norm społecznym ma także uzasadnienie 

psychologiczne. Przesłankami przemawiającymi za podejmowaniem działań 

profilaktyczno – prewencyjnych są między innymi:  

 uczestnictwo dziecka już od najmłodszych lat w ruchu drogowym; 

 impulsywność cechująca dziecko i jej wpływ na psychikę w kontekście 

zainteresowania motoryzacją, chęcią nauki znaków i przepisów ruchu 

drogowego oraz późniejszym zdobyciem karty rowerowej; 

 dostosowanie się dziecka do ogólnie przyjętych i zaakceptowanych norm 

społecznych i prawnych, których uczy się i poznaje od osób dorosłych.  

 Dorośli odgrywają bardzo ważną rolę w procesie wychowania, gdyż 

zazwyczaj są autorytetem i wzorem do naśladowania dla dziecka. Mamy więc 

nadzieję, że przy pomocy rodziców, wychowawców oraz funkcjonariuszy policji 

nauczymy naszych uczniów odpowiedniego zachowania się na drogach, 
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prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialności za siebie  

i drugiego człowieka.  

 Chcielibyśmy, aby program ten stał się pomostem do konkretnych działań 

profilaktycznych zmierzających do kształtowania u dzieci prawidłowych 

nawyków i umiejętności.        

 Jednym z ważnych elementów tego programu jest zwrócenie uwagi 

uczniów na czas wolny spędzany poza domem lub szkołą; uwrażliwienie ich na 

możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru 

miejsca do zabawy: w lesie, nad wodą, podwórku czy boisku szkolnym. Należy 

uświadamiać dzieciom, że niebezpieczeństwo może pojawić się 

niespodziewanie, nawet wtedy, gdy czują radość, zaciekawienie i beztroskę.        

      Program ten jest spójny z programem wojewódzkim pn. „Życie jest zbyt 

cenne – nie zostawiaj go na drodze” oraz zawiera treści zgodne z założeniami 

Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 

„Razem bezpieczniej”. Realizowany jest w klasach I – III szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego, w ramach tygodniowego rozkładu zajęć 

kształcenia zintegrowanego przy współpracy wychowawców, rodziców  

i funkcjonariuszy policji.  

 

 

                                            Świętokrzyski    
Komendant  Wojewódzki  Policji  w  Kielcach      Świętokrzyski  Kurator  Oświaty  
  

 

 

Wojewoda  Świętokrzyski     
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Opis problemu 
 
 Jak wynika z informacji będących w posiadaniu Policji oraz tych 

przekazywanych do społeczeństwa za pośrednictwem środków masowego 

przekazu, wciąż dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem 

dzieci w przedziale wiekowym 7 – 9 lat. Są to przede wszystkim wypadki 

komunikacyjne, nieszczęśliwe zdarzenia przy pracach polowych, przypadki 

pogryzienia dzieci przez psy oraz uprowadzenia i wykorzystanie seksualne. 

Większość wypadków wynika ze specyficznych cech rozwojowych dziecka  

w wieku 7 – 9 lat, jak też z braku właściwej opieki ze strony dorosłych. 

 Do najczęstszych przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci 

możemy zaliczyć: 

 wtargnięcie na jezdnię; 

 niewłaściwa jazda na rowerach, rolkach i deskorolkach; 

 niebezpieczne zabawy na poboczach i w sąsiedztwie ulic; 

 przebieganie drogi w poprzek przed jadącymi pojazdami; 

 nagłe wejście na jezdnię spoza stojącego pojazdu; 

 poruszanie się o zmierzchu po drogach bez elementów odblaskowych;  

 wykonywanie prac polowych bez nadzoru dorosłych; 

 brak opieki osoby dorosłej podczas zabaw podwórkowych, oraz         

w domu; 

 łatwowierność i naiwność w nawiązywaniu kontaktów  

z osobami obcymi; 

  niebezpieczne zabawy z psem. 
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 Należy podkreślić, że dzieci są nie tylko ofiarami, ale  

i sprawcami wypadków drogowych poprzez m.in. obrzucanie kamieniami  

i śnieżkami przejeżdżających pojazdów i zabawy w pobliżu i na drodze. 

 Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wprowadzenie programu 

profilaktyczno – prewencyjnego ukierunkowanego na uczniów, rodziców  

i nauczycieli klas I – III szkół podstawowych pod nazwą „Raz, dwa, trzy – bądź 

bezpieczny i TY!”    

 
Cele  główne programu  
 

1. Zminimalizowanie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci 

(każdy wynik pozytywny będzie zadowalający). 

2. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania 

zagrożeń w życiu codziennym.  

Cele  pośrednie  programu 
  

1. Pogłębienie poziomu specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów  

i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz 

sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia. 

2. Aktywizacja rodziców i nauczycieli do wspólnych działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa dzieci i zainicjowanie powstawania w szkołach 

Rad Bezpieczeństwa. 

3. Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub 

dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach komunikacji.  
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4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw  

w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania 

wobec osób obcych. 

5. Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia 

elementów odblaskowych.  

6. Przybliżenie dzieciom pracy i roli Policji – kształtowanie pozytywnego 

wizerunku policjanta.  

7.  Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji 

miejskiej. 

Adresaci  
 

Dzieci klas I – III szkół podstawowych, ich rodzice i nauczyciele  
 
Czas real izacj i  
 

 Okres do realizacji przewidziany jest w pięcioletnim cyklu nauczania, 

począwszy od roku szkolnego  2010/2011 do roku szkolnego 2014/2015.  
 
Real izatorzy 
 

• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

• Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

• Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,  

• Samorządy lokalne, 

• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach 

• Firmy ubezpieczeniowe, 

• Państwowa Straż Pożarna, 
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• ZHP, 

• Stowarzyszenia, Fundacje i inne organizacje pozarządowe działające na 

rzecz bezpieczeństwa, 

• KRUS, 

• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach, 

• Środki masowego przekazu. 

 
Źródła f inansowania 
 

Zasady i zakres finansowania zostaną określone w drodze porozumienia 

przedstawicieli wymienionych podmiotów. 

 
Materiały informacyjno – edukacyjne do real izac j i  
programu 
 

• Broszury i ulotki, 

• Książeczki edukacyjne, 

• Filmy edukacyjne o tematyce prewencyjnej, 

• Audycje radiowe i telewizyjne. 

 
Etapy wdrażania 
 

• Nawiązanie współpracy szkół z podmiotami, które mogą być 

zainteresowane realizacją projektu oraz niezbędne konsultacje w tym 

zakresie; 

• Podział zadań pomiędzy podmioty uczestniczące w programie  

i opracowanie harmonogramu działań; 
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• Wdrożenie programu na terenie całego województwa; 

 
Formy i  metody real izacj i  programu 

 
• zajęcia lekcyjne  

• spotkania z Policją (uczniów, nauczycieli i rodziców np. podczas 

wywiadówek, „dni otwartych w szkole”)   

• konkursy plastyczne 

• przedstawienia teatralne 

• piosenki edukacyjne   

• apele 

• wycieczki 

• gazetki 

• plakaty 

• pogadanki 

• pokazy 

• konkursy wiedzy o ruchu drogowym 

• ćwiczenia praktyczne 

• ćwiczenia plastyczno – techniczne 

• inne formy i metody 

 
Bloki  tematyczne programu 

    
1. Treści dot. edukacji rodziców: 

 
• omówienie zasad przyznawania Certyfikatu Bezpieczeństwa; 

• zapoznanie z zasadami odpowiedzialności osób dorosłych za 

bezpieczeństwo i zachowanie dzieci będących pod ich opieką; 

• omówienie przyczyn najczęściej występujących wypadków  

z udziałem dzieci oraz sposobów ich unikania    
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2. Treści dot. edukacji nauczycieli: 

 
• omówienie zasad przyznawania Certyfikatu Bezpieczeństwa; 

• przypomnienie podstawowych zasad BHP 

• zapoznanie z aspektami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności 

nauczyciela za bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły; 

• instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej; 

• przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych; 

• zapoznanie z podstawowymi symptomami „dziecka krzywdzonego”  

 

3. Treści edukacyjne dla dzieci: 
 

Korzystanie z materiałów edukacyjnych zawierających treści profilaktyczno 
– edukacyjne na temat bezpiecznego zachowania się dzieci. 
 
Certyfikat Bezpieczeństwa 
 
 Biorąc pod uwagę istotę problemu jakim jest poprawa bezpieczeństwa  

w szkole oraz w jej okolicach, a także mając na celu motywowanie szkół do 

dbania o komfort i spokój swoich uczniów, celowym jest stworzenie możliwości 

uzyskania przez placówkę Certyfikatu Bezpieczeństwa. Wyróżnienie to może 

otrzymać każda szkoła, która przystąpi do programu „Raz, dwa, trzy – bądź 

bezpieczny i TY!” oraz spełni warunki określone w regulaminie stanowiącym 

załącznik nr 2 do programu.       
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Ewaluacja 
 
 Ewaluacja i ocena programu nastąpi po każdym roku szkolnym jego 

funkcjonowania (w czerwcu kolejnego roku kalendarzowego).  

 
 Narzędziami służącymi do zbadania skuteczności programu będą:   

 
• dane statystyczne Policji 

• uzyskane Certyfikaty Bezpieczeństwa 

• badania ankietowe z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 
Załączniki  do programu: 
  

• nr 1 – Harmonogram realizacji programu  

• nr 2 – Regulamin Certyfikatu Bezpieczeństwa 

• nr 3 – Zgłoszenie szkół do uzyskania certyfikatu 

• nr 4 – Piosenka pt. „Nasza Policja”  

• nr 5 – Ankieta dla uczniów 

• nr 6 – Ankieta dla nauczycieli 

• nr 7 – Ankieta dla rodziców 

• nr 8 – Wykaz szkół 

 
 

Opracował zespół w składzie: 
 
podinsp. Anna Zielińska-Brudek WRD KWP 
nadkom.. Monika Wierzbicka – Wydział Prewencji KWP Kielce 
mł. asp. Małgorzata Sałapa-Bazak – Wydział Prewencji KWP Kielce 
mgr Ewelina Frydrych - Wydział Prewencji KWP Kielce 
mgr Leszek Strachowski – Kuratorium Oświaty w Kielcach 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DO REALIZACJI PROGRAMU 
PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNEGO 

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY” 
 
 

Zadania do 
realizacji 

 

Forma realizacji Realizujący Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Informacje 
dodatkowe 

Przekazanie do 
wytypowanych szkół 
oraz jednostek Policji  

programu z poleceniem 
jego  wdrożenia 

przesłanie kserokopii 
programu wraz  

z pismem przewodnim   

Kuratorium 
Oświaty w 
Kielcach 

Wydział Ruchu 
Drogowego KWP 

w Kielcach 

Wojewódzki 
Koordynator 

Szkół w zakresie 
BRD Leszek 
Strachowski 

podinsp. Anna 
Zielińska – 

Brudek WRD 
KWP 

do 
30.04. 

2010 roku 

 

 Wdrożenie programu  
w wytypowanych 

szkołach 
podstawowych 

 opracowanie 
konspektów 
 i scenariuszy 
zajęć zgodnie  
z załączonym 
programem;  

 opracowanie 
„mapek 
zagrożeń”; 

 wdrożenie 
własnych 
pomysłów. 

Nauczyciel Dyrektor Szkoły Wrzesień 
2010 

 

Promowanie programu 
w lokalnych środkach 
masowego przekazu 

komunikaty, informacje, 
audycje, artykuły 

prasowe 

Zespół Prasowy 
KWP Kielce 
oficerowie 

prasowi KMP/ 
KPP 

Rzecznik 
Prasowy ŚUW 

Zespół  Prasowy 
KWP Kielce 
Oficerowie 
Prasowi jednostek 
podległych KWP 
Kielce 

na bieżąco 
w trakcie 
trwania 

programu 

 

Zorganizowanie 
spotkania nauczycieli, 
rodziców i policjantów 

w wytypowanych 
szkołach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

spotkanie i dyskusja specjaliści ds. 
prewencji 

kryminalnej  
z KMP/ KPP 

 
 
 
 

Dyrektor Szkoły 
Komendanci 

Miejski/ 
Powiatowi Policji 

do 
30.10.2010 

roku 

Dyrektor 
Szkoły 
zapewni 
miejsce 
spotkania 
oraz 
powiadomi  
o tym fakcie 
grono 
pedagogiczne  
i rodziców 
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Powołanie  
w wytypowanych 

szkołach Rad 
Bezpieczeństwa oraz 
opracowanie zasad jej 

funkcjonowania 
 
 
 
 
 
 
 

 przedstawiciel 
samorządu 
lokalnego, 

Rada Rodziców 
Grono 

Pedagogiczne 
Samorząd 

Uczniowski 

Dyrektor Szkoły  do 30. 10. 
2010 roku 

Specjalista 
ds. prewencji 
kryminalnej 
oraz 
wytypowany 
funkcjon. 
Ruchu 
Drogowego  
z KMP/ KPP 
udzieli 
niezbędnej 
pomocy 
merytory-
cznej  

 
Zorganizowanie 

przedstawień 
teatralnych dla 

wymienionych szkół 
podstawowych z terenu 

województwa 
świętokrzyskiego  

przedstawienia teatralne 
pt. „Tajemnicze Znaki” 
oraz „Niebieski piesek” 

Teatr Lalki  
i Aktora „Kubuś” 

w Kielcach 

 
Dyrektor Szkoły 

W trakcie 
roku 

szkolnego 

przedstawie-
nia mają 
formę 
wyjazdową 
do szkół. 
Środki 
finansowe na 
wystawienie 
spektakli 
organizują  
szkoły np. od 
samorzadów.   

Kształtowanie wśród 
dzieci pozytywnego 

wizerunku policjanta – 
„Bądź i Ty 

przyjacielem pana 
Policjanta”  

spotkania. pogadanki, 
konkursy 

specjaliści ds. 
prewencji 

kryminalnej  
i nieletnich  

z KMP/ KPP 

Naczelnicy 
Wydziałów 

Prewencji i Ruchu 
Drogowego KMP/ 

KPP 

co najmniej  
raz na 

kwartał w 
trakcie 
trwania 

programu  

w realizacji 
tego zadania 

wskazane 
jest 

wykorzysta-
nie maskotki 

Policji 
świętokrzy-

skiej 
Koziołka 

„SPOKO” 
Udział w komisjach 

oceniających    
w organizowanych 
 przez wytypowane 
szkoły konkursach 

z zakresu 
bezpieczeństwa  

konkurs specjaliści ds. 
prewencji 

kryminalnej  
i nieletnich  

z KWP/ KMP/ 
KPP 

przedstawiciele 
oddziałów 

zamiejscowych 
Kuratorium 

Oświaty 

Naczelnicy 
Wydziałów 

Prewencji i RD 
KMP/ KPP 

 
Przedstawiciele: 

Wojewody 
Świętokrzyskiego 

 
Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty 

 

na bieżąco  zaproszenie 
przekazuje 
organizator 
konkursu 

Wyposażenie uczniów 
klas I – III  

w wytypowanych 
szkołach w elementy 

odblaskowe  

przekazanie elementów 
odblaskowych wraz ze 

wskazaniem 
konieczności 

sprawowania nadzoru 
nad ich noszeniem   

 
 
 
 
 

Wychowawcy 
klas 

 
Koordynator 

BRD    

Dyrektor szkoły 
Samorząd lokalny 

Rada 
Rodzicielska 

Rada 
Bezpieczeństwa 

do końca  
30.10. 

2010 roku 

Ew. pomoc 
finansowa: 

WORD 
Stowarzy-

szenie 
„Wspólnie 

Pomagamy” 
Towarzystwa 
Ubezpiecze-

niowe 
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Przeprowadzenie 

sprawdzenia realizacji 
programu   

w wybranych losowo 
placówkach szkolnych  

 
wyjazd przedstawicieli 

Policji, Kuratorium 
Oświaty i WORD 

 
sprawozdanie 

 
Kuratorium 

Oświaty  
w Kielcach 
WRD KWP 

Kielce 
Wydziały Ruchu 

Drogowego, 
Prewencji KWP 

Kielce 
 

 
Wojewódzki 
Koordynator 

Szkół w zakresie 
BRD 

 
Naczelnicy WRD 

i Wydziału 
Prewencji KWP  

w Kielcach  

 
Raz na 
kwartał 

 

Przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród 

nauczycieli, rodziców  
i uczniów  

ankiety Wychowawcy 
klas 

 
Koordynator 

BRD 

Dyrektorzy szkół I etap  -  
do 30.04 
II etap – 
rok po 

wdrożeniu 
programu    

  

opracowa-
niem 

wyników 
ankiet zajmie 

się 
koordynator  

BRD 
Ewaluacja wdrożenia 

programu 
wyniki ankiet 

dane statystyczne 
sprawozdanie ze 

sprawdzenia realizacji 

Kuratorium 
Oświaty 

KWP Kielce 

Świętokrzyski 
Kurator Oświaty 

w Kielcach 
Świętokrzyski 

Komendant 
Wojewódzki 

Policji w Kielcach   

I etap  -  
do 30.04 
II etap – 
rok po 

wdrożeniu 
programu 
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         ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

 
Regulamin przyznawania „Certyfikatu Bezpieczeństwa” 

 
 

1. „Certyfikat Bezpieczeństwa” zwany dalej Nagrodą  jest elementem 

składowym programu prewencyjno – profilaktycznego pod nazwą  

„Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY”, realizowanego pod patronatem 

Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  

w Kielcach Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Kielcach. 

2. Celem przyznawanej  Nagrody jest: 

1. poprawa bezpieczeństwa w szkole i jej okolicach;  

2. zacieśnienie współpracy na poziomie – Szkoła – Rodzice - Policja 

3. poprawa bezpieczeństwa osobistego dzieci;  

4. promowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych; 

3. W konkursie biorą udział szkoły podstawowe (lub zespoły szkół w skład, 

którego wchodzi szkoła podstawowa) z terenu województwa 

świętokrzyskiego, które zgłosiły swoje uczestnictwo w realizacji 

programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY”.  

4. Szkoła lub zespół szkół przystępujący do konkursu zobowiązana jest do 

złożenia pisemnego zgłoszenia wg następującego wzoru: 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY” 

 

 ........................................    .................................................... 

         (pieczątka szkoły)       (Miejscowość i data) 

 

 

 

      WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

      KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI 

      W KIELCACH 

 

 

 Zgłaszam udział Szkoły Podstawowej (Zespołu Szkół) nr ....... w ...................  

w konkursie na uzyskanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” przyznawanego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.                            

 

 

 ....................................... .......................................... ........................................ 
 (podpis     (podpis przewodniczącego (podpis Dyrektora Szkoły) 

 przedstawiciela samorządu  Rady Rodziców 

lokalnego)      
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5. Oceny dokona komisja złożona z przedstawicieli: 

 

 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach; 

 Kuratorium Oświaty w Kielcach; 

 Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach;  

 WORD. 
 

6. Do uzyskania Certyfikatu Bezpieczeństwa szkoła (zespół szkół) musi 

spełnić łącznie m. in. następujące warunki: 

 przystąpić do realizacji programu prewencyjno – profilaktycznego  

„Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY”; 

 prowadzić dokumentację dot. realizacji programu;  

 powołać w szkole Radę Bezpieczeństwa złożoną z nauczycieli, 

rodziców, funkcjonariusza Policji i uczniów; 

 na bieżąco szkolić uczniów na kartę rowerową i motorowerową 

(posiadanie rejestru uczniów, którzy uzyskali kartę rowerową lub 

motorowerową); 

 przeprowadzić w każdej klasie szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 zorganizować w kwartale  co najmniej jeden konkurs  

o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym i osobistego ucznia 

(plastyczny, muzyczny, teatralny lub inny); 

 utworzyć i wyposażyć na terenie szkoły „Kąciki Bezpieczeństwa 

Dziecka”; 

 zorganizować zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dzieci podczas prac 

polowych;  

 wprowadzić identyfikatory imienne dla uczniów szkoły; 

 wyposażyć uczniów klas I – III w elementy odblaskowe oraz 

nadzorować prawidłowe ich wykorzystanie; 
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 zadbać o bezpieczny dowóz dzieci, posiadać stosowną 

dokumentację; 

 wyznaczyć i zaznaczyć wyraźnie (kopertą) bezpieczne miejsce 

zatrzymywania się „Gimbusa” dowożącego dzieci do szkoły; 

 opracować i wyeksponować w widocznym miejscu procedur 

postępowania w przypadkach zaistnienia czynu chuligańskiego bądź 

przestępczego z udziałem ucznia (zarówno w szkole, jej okolicach 

jak i w środowisku pozaszkolnym)  

  oznakować w szkołach drogi i wyjścia ewakuacyjne, znaki 

bezpieczeństwa oraz przedstawienie do wglądu komisji protokołu  

z przeprowadzenia jeden raz w roku ćwiczeń ewakuacyjnych  

z udziałem dzieci. 

 zorganizować na terenie szkoły miejsce bezpiecznego 

przechowywania ubrań i obuwia oraz wprowadzić stały nadzór 

personelu szkoły; 

 zorganizować stały nadzór pedagogiczny nad uczniami podczas 

przerw lekcyjnych.      

 wyposażyć szkołę w stałe lub przenośne miasteczko ruchu 

drogowego; 

 podjąć staranie w kierunku wyposażenia szkoły w monitoring.  

 

7. Po spełnieniu wszystkich wymogów Dyrektor szkoły (zespołu szkół) 

informuje pisemnie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Kielcach o gotowości przyjęcia w placówce komisji oceniającej 

wymienionej w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.    

8. Komisja po przeprowadzeniu wizytacji sporządza protokół podpisany 

przez jej wszystkich członków i przedstawia do akceptacji  Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach  

i Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.  
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9. Wręczenie Certyfikatu Bezpieczeństwa odbywa się podczas uroczystego 

spotkania przy udziale przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiemu, 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Kielcach, samorządu  lokalnego i środków 

masowego przekazu. 

10. „Certyfikat Bezpieczeństwa” przyznawany jest na okres pięciu lat 

począwszy od daty jego uzyskania. Po ww. okresie w celu utrzymania 

Nagrody wymagana jest ponowna weryfikacja. 

11. W przypadku uzyskania przez Komisję przyznającą Nagrodę informacji  

o okolicznościach mających szczególnie negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo w szkole, która otrzymała wcześniej Certyfikat 

Bezpieczeństwa”, decyzją Komisji może zostać on jej cofnięty.       

12. Informacje dodatkowe: jeżeli szkoła podstawowa wchodzi w skład 

zespołu szkół, warunki przyznania Certyfikatu muszą być spełnione 

przez wszystkie placówki.  

13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian  

w regulaminie podczas trwania konkursu. 

14.  Dane kontaktowe: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach,  

25 – 372 Kielce ul. Seminaryjska 12, tel. (0 –41) 3492700, fax 3492705.  
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                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
 

 
Piosenka pt. „Nasza Policja” 
 
słowa:    podinsp. Anna Zielińska – Brudek i nadkom. Gerard Bah 
muzyka: do melodii piosenki „Święty Uśmiechnięty” z rep. zespołu Arka Noego 
 
 
 I.   Nasza Policja daje dzieciom  rad moc 
   By się poczuły bezpiecznie w dzień i noc 
 Najpierw przepisy poznaj koniecznie 
 Będziesz po drodze poruszać się bezpiecznie 
 
  Ref: Sygnał czerwony jak polny mak 
          Nie wchodź na jezdnię tak mówi znak 
          Światło zielone jak z drzewa liść 
          Mruga na jezdni, znów możesz iść 
 
 II.  Kiedy już dziecko wszystkie znaki pozna 
    Jedzie rowerkiem swoim na sto dwa 
  Policję lubimy, bo kto nic nie zbroi 
  ten się stróżów prawa nigdy nie boi  
 
  Ref: Sygnał czerwony jak polny mak 
          Nie wchodź na jezdnię tak mówi znak 
          Światło zielone jak z drzewa liść 
          Mruga na jezdni, znów możesz iść 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

Ankieta dla uczniów 
 
Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.  
Przeczytaj uważnie każde pytanie. Zaznacz kółkiem lub napisz dobrą Twoim 
zdaniem odpowiedź. 
  
1. Kto najczęściej rozmawia z Tobą na temat bezpiecznego zachowania się? 
 
 ...................................................................................................................   

3. Czy lubisz zajęcia na których jest policjant? 
 

• Tak 
• Nie 
• Nie wiem 

 
3. W jakiej sytuacji zwrócisz  się o pomoc do policjanta? Podaj  przykłady. 
  
 ............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................ 
 
4.  Jakie informacje podasz wzywając pomoc w razie wypadku?  
 

• Imię i nazwisko 
• Adres 
• Miejsce wypadku 
• Czy lubisz cukierki 
• Czy ktoś jest ranny 
• Jaki przedmiot lubisz w szkole najbardziej 

 
5.  Wpisz właściwe numery telefonów 

 
................ Policja 
................. Straż Pożarna 
................. Pogotowie Ratunkowe 
 

6. Opisz swoją drogę do szkoły. Napisz jakie napotykasz miejsca niebezpieczne. 
............................................................................................................
............................................................................................................



 21 

............................................................................................................

............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 
7.  Co robisz, kiedy ktoś obcy puka do drzwi? 
 

• Otwierasz drzwi do mieszkania 
• Nie otwierasz drzwi 
• Mówisz, że rodziców nie ma w domu  

 
8.  Co potrzebujesz aby opatrzyć ranę? 
 

• bandaż, plaster, woda utleniona 
• woda z kranu, krem, bandaż 
• krople, jodyna, chusteczka do nosa 

 
9.  Czy nosisz przy ubraniu elementy odblaskowe?  
 

• Tak 
• Nie 

 
10. Dlaczego nosisz (nie nosisz) elementów odblaskowych? 
 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 
11. Co oznacza flaga czerwona na basenie lub nad wodą? 
 

• Można się kąpać 
• Woda jest zimna 
• Kąpiel jest zabroniona 
• Można się kąpać w obecności dorosłych  

 
12. Gdzie można grać w piłkę na ulicy? 
 

• Nie wolno grać 
• Gdy rodzice patrzą 
• Kiedy nie jeżdżą po niej samochody  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

Ankieta dla nauczycieli 
 
Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.  
Przeczytaj uważnie pytania. Zaznacz kółkiem lub napisz dobrą Twoim zdaniem 
odpowiedź. 
  
1. Czy założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY” spełniają 

Twoje oczekiwania? Jeżeli nie, to co byś w nich zmienił.  
 
 ...................................................................................................................   
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
2. Realizacja, których zagadnień sprawia Ci trudność i dlaczego ? 
 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 
3. Czy Twoim zdaniem wiedza dzieci z zakresu bezpieczeństwa jest: 
 

• bardzo dobra 
• dobra 
• dostateczna 
• słaba 
• trudno powiedzieć 

 
 
4.  Jaki oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne na 

terenie Twojej szkoły?  
 

• bardzo dobrze 
• dobrze 
• dostatecznie 
• źle 
• bardzo źle 
• trudno powiedzieć 
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5.  Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od 
lokalnej Policji?  

  
......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................  
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

6. Czy zamierzasz kontynuować realizację Programu w przyszłym roku 
szkolnym?  

 
• Tak – w pełnym zakresie 
• Tak – w niewielkim zakresie 
• Raczej nie 
• Nie 
• Trudno powiedzieć  

 
8. Od czego uzależniasz swoją decyzję o kontynuacji bądź rezygnacji  

z   realizacji Programu? 
 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 7 
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Ankieta dla rodziców 
 
Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.  
Przeczytaj uważnie pytania. Zaznacz kółkiem lub napisz dobrą Twoim zdaniem 
odpowiedź. 
  
1. Czy znasz założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i TY” ? 

Jeżeli tak to skąd się o nich dowiedziałeś?  
 
 ...................................................................................................................   
 
2. Czy bierzesz udział w działaniach profilaktycznych organizowanych przez 

szkołę, do której uczęszcza Twoje dziecko? 
 

• Tak – w pełnym zakresie 
• Tak – w niewielkim zakresie 
• Raczej nie 
• Nie 
• Nie znam tych działań 

  
3. Czy i jak często rozmawiasz z dzieckiem na temat potencjalnych zagrożeń?  
 

• Tak – rozmawiam często 
• Raczej nie 
• Nie 
• Nie, uważam, że to rola szkoły 
• Nie uważam, że od tego jest Policja 

 
4. Czy Twoje dziecko nosi elementy odblaskowe przy ubraniu wyjściowym? 
 

• Tak  
• Tak, ale tylko czasami  
• Raczej nie 
• Nie 
• Moje dziecko nie ma elementów odblaskowych 

 
 
 
 
 
5. Jakie niebezpieczeństwa obecnych czasów są największym zagrożeniem dla 
Twojego dziecka? Wymień najważniejsze z nich. 
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 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 
6.  Jaki oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne na 

terenie Twojej miejscowości?  
 

• bardzo dobrze 
• dobrze 
• dostatecznie 
• źle 
• bardzo źle 
• trudno powiedzieć 

 
7.  Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od 

lokalnej Policji?  
  

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

8.  Jak oceniasz zaangażowanie szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko  
 w działania prewencyjne?  

 
• bardzo dobrze 
• dobrze 
• dostatecznie 
• źle 
• bardzo źle 
• trudno powiedzieć 
• Trudno powiedzieć  

 
8. Czy jesteś zainteresowany włączeniem się w realizację działań 

profilaktycznych? Jeżeli tak to jaką rolę dla siebie w nich widzisz? 
 
 Tak ................................................................................................. 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 Nie 
                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 8 
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Wykaz 109 szkół wytypowanych do realizacji wojewódzkiego 
programu profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą 

„RAZ, DWA, TRZY- BĄDŹ  BEZPIECZNY I TY” 
 

Niżej wymienione  szkoły  zostały wytypowane przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Kielcach w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty                     
w Kielcach na podstawie  analizy zagrożeń obejmującej usytuowanie 
placówki, braki w infrastrukturze drogowej (m.in. chodniki, pobocza, 
niedostateczne oznakowanie), natężenie ruchu. 
 
 
 

KPP Pińczów 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie  
2. Szkoła Podstawowa w Młodzawach Dużych (gm. Pińczów) 
3. Szkoła Podstawowa w Bogucicach (gm. Pińczów) 
4. Szkoła Podstawowa we Włoszczowicach (gm. Kije) 
5. Szkoła Podstawowa w Stępocicach (gm. Działoszyce) 
6. Szkoła Podstawowa w Działoszycach 
7. Szkoła Podstawowa w Złotej 

 
 

KPP Starachowice   
  

1. Szkoła Podstawowa w Małyszynie (gm. Mirzec)  
2. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi (gm. Wachock)  
3. Szkoła Podstawowa w Brodach (gm. Brody) 
4. Szkoła Podstawowa w Rzepinie (gm. Pawłów) 
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach 
6. Szkoła Podstawowa w Stykowie 
7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach 
8. Zespół Szkół w Chybicach (gm. Pawłów) 
9. Szkoła Podstawowa w Pawłowie 

 
 

KPP Końskie  
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1. Szkoła Podstawowa w Grabkowie 
2. Szkoła Podstawowa w Kazanowie 
3. Szkoła Podstawowa w Nieświniu 
4. Szkoła Podstawowa w Odrowążu 
5. Szkoła Podstawowa w Pomykowie 
6. Szkoła Podstawowa w Końskich  
7. Szkoła Podstawowa nr 2  w Stąporkowie  

 
 

KPP Opatów  
 

1. Szkoła Podstawowa w Sadowiu 
2. Szkoła Podstawowa w Iwaniskach 
3. Szkoła Podstawowa w Bidzinach 
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipniku 
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie im. E. Szylki  
7. Szkoła Podstawowa w Bidzinach (gm. Wojciechowice) 
8. Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie  

 
 

KPP Kazimierza Wielka 
 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej  
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej 
3. Szkoła Podstawowa w Bejscach 
4. Szkoła Podstawowa w Opatowcu 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skalbmierzu 
6. Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach 
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej 

 
 

KPP w Jędrzejowie  
 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie  
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie 
3. Szkoła Podstawowa w Prząsławiu 
4. Szkoła Podstawowa w Boleścicach 
5. Szkoła Podstawowa w Mnichowie 
6. Szkoła Podstawowa w Miąsowie 
7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie 
8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Piaskach 
9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie 
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10. Szkoła Podstawowa w Styczowie  
 

 
KPP we Włoszczowie  

 
1. Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie (gm.Włoszczowa)   
2. Zespół Placówek Oświatowych w Buskowie (gm. Krasocin) 
3. Zespół przedszkolno-szkolny w Kluczewsku (gm. Kluczewsko) 
4. Zespół Szkół w Seceminie 
5. Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie (gm. Moskorzew) 
6. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 
7. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie 

 
 

KPP w Staszowie 
  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Staszowie 
2.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie 
3. Szkoła Podstawowa w Bogorii 
4. Szkoła Podstawowa w Rytwianach 
5. Szkoła Podstawowa w Czajkowie 
6. Szkoła Podstawowa w Wisniowej 
7. Szkoła Podstawowa w Łubnicach 
8. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy 
9. Szkoła Podstawowa w Osieku 

 
 

KPP w Busku Zdroju 
 

1. Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie   
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku Zdroju 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku Zdroju 
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku Zdroju 
5. Szkoła Podstawowa w Gnojnie 
6. Szkoła Podstawowa w Ostrowcach 
7. Szkoła Podstawowa w Szczaworyżu 
8. Szkoła Podstawowa w Stopnicy 
9. Szkoła Podstawowa w Wiślicy 

 
 

 
KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowcu Św.    
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Św.   
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Św. 
4. Szkoła Podstawowa w Kunowie 
5. Szkoła Podstawowa w Ćmielowie 
6. Szkoła Podstawowa w Szewnie 
7. Szkoła Podstawowa w Szczaworyżu 

 
 

KPP w Skarżysku Kamiennej  
 

1. Zespół Szkół  Publicznych SP nr 13 w Skarżysku Kam.   
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarżysku Kam.   
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Skarżysku Kam. 
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku Kam 
5. Szkoła Podstawowa w msc. Gózd 
6. Szkoła Podstawowa w Ostojowie 
7. Szkoła Podstawowa w Suchedniowie 

 
 

KPP w Sandomierzu  
 

1. Szkoła Podstawowa w Samborcu  
2. Szkoła Podstawowa w Łoniowie  
3. Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu 
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu 
6. Szkoła Podstawowa w Dwikozach 
7. Szkoła Podstawowa w Kleczanowie 

 
 

KMP w Kielcach 
 

1. Szkoła Podstawowa w Bilczy (gm. Morawica)  
2. Szkoła Podstawowa w Obicach (gm. Morawica)  
3. Szkoła Podstawowa w Wiśniówce (gm. Zagnańsk) 
4. Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach 
5. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach 
6. Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach 
7. Szkoła Podstawowa nr 23 w Kielcach  
8. Szkoła Podstawowa w Krajnie  
9. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach  
10. Szkoła Podstawowa w Sukowie 



 30 

11. Szkoła Podstawowa w Ćmińsku 
12. Szkoła Podstawowa w Chmielniku 
13. Szkoła Podstawowa w Radlinie 
14. Szkoła Podstawowa w Morawicy 
15. Szkoła Podstawowa w Rakowie. 

 
 
 
 
UWAGI: 
 
Istnieje możliwość przystąpienia do programu profilaktyczno – edukacyjnego pod nazwą 
„RAZ, DWA, TRZY- BĄDŹ  BEZPIECZNY I TY” szkół nie wytypowanych w załączniku  
nr 8.  Chęć przystąpienia do programu należy zgłosić telefonicznie do koordynatorów: 
 podinsp. Anna Zielińska-Brudek WRD KWP tel. (041)3492700 
 lub mgr Leszek Strachowski – Kuratorium Oświaty w Kielcach tel. (041)3421820 
 

 

 


