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Certyfikat ,, Bezpieczna Szko∏a”
dla Publicznego Gimnazjum im. Polskich

Olimpijczyków w Ciechocinku
 Mi∏o jest  nam poinformowaç, i˝ nasze gimnazjum

w czerwcu 2013 r. zdoby∏o tytu∏ i certyfikat „BEZPIECZ-
NEJ  SZKO¸Y” oraz cz∏onkostwo w Klubie Bezpiecznych
Szkó∏,  uczestniczàc  w  II Ogólnopolskim Konkursie
„Bezpieczna Szko∏a-Bezpieczny Uczeƒ”. Patronat nad
organizacjà ca∏ego przedsi´wzi´cia o zasi´gu krajowym
przej´∏a redakcja miesi´cznika „Perspektywy Europej-
skie” oraz Fundacja Paƒstwo Obywatelskie, b´dàca
organizacjà po˝ytku publicznego. Do Komitetu Hono-
rowego zostali zaproszeni: Minister Edukacji Narodo-
wej, Minister SprawiedliwoÊci, Przedstawiciele Sejmu
i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeƒ Nauczyciels-
kich, Przedstawiciele Kuratoriów OÊwiaty, Komendant
G∏ówny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wy-
dzia∏ów pedagogicznych, naukowcy, przedstawiciele
organizacji obywatelskich, samorzàdów terytorialnych.

W ciàgu kilku miesi´cy - od 15 lutego do 30 maja,
zrealizowaliÊmy zadania, które mia∏y na celu spopula-
ryzowanie wÊród uczniów w ca∏ej Polsce podstawowych

zasad funkcjonowania paƒstwa prawnego i spo∏eczeƒ-
stwa obywatelskiego, norm wspó∏˝ycia, poszanowania
praw jednostki, tolerancji wobec ludzi o odmiennej
kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu spo∏ecznego,
przeciwdzia∏ania patologiom. RównoczeÊnie konkurs
mia∏ s∏u˝yç podniesieniu poziomu bezpieczeƒstwa
szkó∏ i uczniów. Dzia∏ania profilaktyczne  o bogatej
tematyce  kierowane by∏y na uwra˝liwianie m∏odych
ludzi na zagro˝enia wspó∏czesnego Êwiata, wskazywanie
sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wy-
kszta∏cenie umiej´tnoÊci zwracania si´ o pomoc, uÊ-
wiadomienie konsekwencji nieodpowiedzialnych za-
chowaƒ.

W ramach konkursu, nauczyciel gimnazjum Woj-
ciech Zieliƒski uczestniczy∏ w zaj´ciach seminarium
„Bezpieczna Szko∏a 2013”,  prowadzonego w okresie
od 15.02. do 30.05.2013 roku przez Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie.

W realizacj´ zadaƒ zaanga˝owana by∏a ca∏a spo∏ecz-
noÊç szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice,
a tak˝e Êrodowisko lokalne i przedstawiciele instytucji,
które sà odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo i opiek´
nad rodzinà, wspierajà niepe∏nosprawnych, strzegà
prawa.

Nasze zaproszenie do wspó∏pracy przyj´li: Krzysztof
Gottwald - s´dzia Sàdu Rejonowego w Aleksandrowie
Kujawskim, Dorota Mariaƒska - kurator Sàdu Rejono-
wego w Aleksandrowie Kujawskim, Marta Bia∏kowska-
 B∏achowicz i ¸ukasz Kochanowski - przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuja-
wskim, Angelika Trawiƒska  - pedagog z Miejskiego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Ciechocinku, a tak˝e
instytucje: Paƒstwowa Sta˝ Po˝arna w Ciechocinku,
Centrum Niezale˝nego ˚ycia ,,Sajgon”, Urzàd Miejski
w Ciechocinku, który sfinansowa∏ wyst´p Teatru Kur-
tyna z Krakowa i koncert Partyzanta - Krzysztofa Toczki,
imprezy poÊwi´cone profilaktyce uzale˝nieƒ.

Niezwykle bogaty i urozmaicony program konkursu
Bezpieczna Szko∏a - Bezpieczny Uczeƒ spe∏ni∏ oczeki-
wania nauczycieli, uczniów naszej szko∏y i ich rodziców.
Nad prawid∏owym przebiegiem konkursu, organiza-
cjà spotkaƒ, konserwatoriów, warsztatów czuwa∏o ca∏e
grono pedagogiczne. M∏odzie˝ w pe∏ni zaanga˝owa-
∏a si´ w podejmowane dzia∏ania, tematyka bardzo jà
zainteresowa∏a. Powsta∏o wiele prac literackich, pla-
stycznych, multimedialnych, zbiorowych i indywidual-
nych, które b´dà wykorzystywane w dalszej edukacji,
dotyczàcej bezpieczeƒstwa uczniów.  Dobrze, ˝e kon-
kurs pobudzi∏ spo∏eczeƒstwo szkolne i lokalne do dzia-
∏ania w tak wa˝nej tematyce, w czasach, kiedy zagro-
˝enie wy∏ania si´ z ró˝nych stron ˝ycia naszych wycho-
wanków.
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