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Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie.
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy
pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas
zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na
śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!








Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby
nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej
aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od
ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża
się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu
jezdni;
Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej
niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w
poprzek toru;
Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych
przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to
poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;












Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana
nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z
balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym
miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie
niebezpieczeństwo;
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną
kolizji lub wypadku drogowego;
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w
środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem
nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą,
wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów.
Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej
osobie.
Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić
ferie zimowe bezpiecznie.

Bezpieczna woda , bezpieczne wakacje.

Uczniowie z naszego gimnazjum w dniu 13.06.2016 r. wzięli udział w spotkaniu z
wykwalifikowanymi ratownikami WOPR – p. Krzysztofem Wisłą i p. Przemysławem
Dziedzic. Ratownicy podczas spotkania przypomnieli uczniom podstawowe zasady
zachowania bezpieczeństwa na kąpieliskach oraz przekazali wiedzę w jaki sposób należy
właściwie podejmować próbę pomocy osobie tonącej, nie narażając przy tym własnego życia.
Młodzież miała możliwość również zobaczyć i wypróbować „na sucho” sprzęt ratowniczy
oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

„Archipelag Skarbów”
Młodzież naszego gimnazjum – klasy II oraz III – wzięły udział w dwudniowych warsztatach
profilaktycznych „Archipelag Skarbów”. Uczniowie, pomimo początkowych oporów, coraz
chętniej
włączali
się
kolejne
zadaniach
zlecane
przez
organizatorów.
Poniżej jeden z „wytworów” aktywnej twórczości uczennic klasy III a – Alicji Pańczak i
Martyny Dzięgiel. Na zdjęciach można również obejrzeć plakat zrobiony przez uczennice
oraz pozostałe prace uczniów naszej szkoły.
„Szacunek dla kobiet tak się zaczyna – od dzisiaj grzecznie mów o dziewczynach
Popatrz na plakat i pomyśl o tym – żadna kobieta nie jest przedmiotem.”

Cyberbezpieczeństwo
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak
nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy
czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono
prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności
takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
Nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.

Gry komputerowe
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w
wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut
Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo
(opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological
Association, 2015).
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.
Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne,
procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokoworuchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez
dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami.
Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania
czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do
uzależnienia.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą
wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie
problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do
samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców:
Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania
bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:












Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry
komputerowe.
Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy
spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i
niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich
nauczyć.
Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku.
Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały
uzależnienia od komputera.
Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków
domowych i szkolnych.
Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści
nieodpowiednie dla dzieci.
Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z
innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i
podejmowania ryzykownych zachowań.
Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie.
Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialydo-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy
Gdzie można uzyskać pomoc
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100
100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli,
pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o
swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212(Telefon Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie:
www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.s
aferinternet.pl, www.plikifolder.pl
Gry komputerowe – oznaczenia
W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (PanEuropean Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony
przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu
świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na
opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane

zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie
internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o
potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy
czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną
decyzję.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są na stronie:
http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.
Materiał pochodzi ze strony:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-ministeredukacji-narodowej.html

Bezpieczne wakacje 2017
Rozpoczyna się czas wakacji, wypoczynku i beztroski. Aby był on udany należy zadbać
przede wszystkim o bezpieczeństwo bezpieczeństwo. O tym, jak spędzić tegoroczne
wakacje rozważnie instruował naszą młodzież pan Czesław Makuch – ratownik z
Maltańskiej Służby Medycznej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za cenne informacje.

Życzymy udanych i BEZPIECZNYCH wakacji.
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