TURNIEJ
„Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj”

W ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna szkoła - Demokratyczny kraj" nauczyciele
zrealizowali zadania konkursowe. Celem turnieju było kontynuowanie i rozszerzanie działań
prowadzonych w konkursie Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń, którego organizatorami
konkursu były redakcje miesięczników Monitor Unii Europejskiej i Adwokat Rodzinny
oraz Fundacja Państwo Obywatelskie. Do Komitetu Honorowego zaproszeni zostali:
Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i
Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów
Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni wyższych, naukowcy,
przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.
Realizując ten postulat, nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie
przy pełnej akceptacji Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Lisowskiej, wykonali zadania
ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Końcowym efektem było zdobycie certyfikatu "Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń".

Informujemy, że nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Superturnieju Szkół
„Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj” dla Szkół – Laureatów konkursu „Bezpieczna

Szkoła Bezpieczny Uczeń pod nazwą: BEZPIECZNA SZKOŁA _ DEMOKRATYCZNY
KRAJ. Hasłem Turnieju jest Prawo – Tolerancja – Społeczeństwo Równych Szans. Turniej
przeprowadzony został w okresie od 1 grudnia 2013r. do 30 kwietnia 2014r. Wykonaliśmy
zadania zgodnie z regulaminem turnieju.
 Celem turnieju było kontynuowanie i rozszerzanie działań prowadzonych w konkursie
Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w kierunku świadomości obywatelskiej dzieci i
młodzieży, popularyzacji prawa, w tym praw obywatelskich oraz praw jednostki,
przeciwdziałania patologiom, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i
otoczeniu środowiskowym, przygotowania młodzieży do życia w zjednoczonej
Europie.
 Turniej jest płaszczyzną wymiany doświadczeń i poglądów młodzieży, rodziców,
nauczycieli, środowisk naukowych, organizacji obywatelskich.
 Turniejowi towarzyszy studium przedmiotu 2. stopnia Bezpieczna Szkoła
Obywatelska. W Studium uczestniczą nauczyciele delegowani przez szkoły biorąc
udział w turnieju.
 Szkoły biorące udział w turnieju przyjmują na siebie zadania, których wykonanie
oceniane będzie przez jury punktowo, w skali od „1 do 10”, Warunkiem otrzymania
tytułu oraz dyplomu honorowego BEZPIECZNA SZKOŁA OBYWATELSKA, jest
uzyskanie co najmniej 56 punktów z 7 zadań. W skład Jury wchodzi po dwóch
przedstawicieli organizatorów turnieju.
Koordynator ds. bezpieczeństwa – nauczyciel Aleksandra Duda
Sprawozdanie z wykonanych zadań zostało przesłane na adres:
Jury Konkursu
„Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj”
Al. Jerozolimskie 151
02 – 326 Warszawa
oraz: e-mail: sekretariat@bezpieczna-szkola.com

