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BEZPIECZNE DZIECKO
Chrońcie Państwo swoje dziecko przed przemocą w szkole.
●

Utrzymujcie Państwo aktywnie kontakt z nauczycielami swego dziecka. Dzięki współpracy w kręgu rodzice-szkoła można
się lepiej zająć konkretnymi problemami niż w trakcie zwykłej wywiadówki

●

Rozmawiajcie Państwo dużo ze swym dzieckiem o szkole. Spytajcie, gdy opowiada ono o aktach prze-mocy bądź przychodzi
do domu z uszkodzeniami ciała. Dowiedzcie się Państwo w szkole swego dziecka, jak się tam reaguje na akty prze-mocy ze
strony uczniów

●

Zadbajcie Państwo o to, by akty przemocy pomiędzy uczniami nie były traktowane jak temat tabu, lub nie były
przemilczane ewentualnie także za sprawą nie zgłoszenia Policji

●

Rozmawiajcie Państwo ze swym dzieckiem o zagrożeniach przemocą i skutkach dla jej ofiar. Wyjaśnijcie mu, że to nie ma
niczego wspólnego z tchórzostwem, jeśli się ucieknie, bo czuje się zagrożonym ani też z od-wagą, gdy się innym grozi lub
bije

●

Rozmawiajcie Państwo ze swym dzieckiem o programach telewizyjnych czy filmach video, które oglądało Państwa dziecko.
Kontrolujcie Państwo jednak także swe własne zachowania przy oglądaniu telewizji

●

Stwórzcie Państwo swemu dziecku poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego możliwość właściwego wyszumienia się i
zaspokojenia swej żądzy wrażeń

●

Zwróćcie Państwo na to uwagę, z kim Wasze dziecko spędza swój wolny czas. Zaproście przyjaciół i kolegów szkolnych
swego dziecka do siebie do domu żebyście mogli ich poznać

●

Zwróćcie Państwo na to uwagę, by Wasze dziecko zawczasu uczyło się obchodzenia z pieniędzmi. Rzuci się Państwu
natychmiast w oczy, gdy Wasze dziecko będzie miało problemy z pieniędzmi być może brakuje Państwu regularnie jakichś
sum pieniędzy bądź wasze dziecko dysponuje rzeczami, na które nie mogłoby sobie pozwolić z kieszonkowego. Obydwie
sytuacje mogą wskazywać na kradzież lub wymuszenie; Państwa dziecko może być ofiarą ale także i sprawcą

●

Zadbajcie Państwo o to, by Wasze Dziecko nie nosiło przy sobie do szkoły ani większych sum pieniędzy, ani wartościowych
rzeczy, mogłoby tym nieumyślnie stanowić zachętę do kradzieży lub wymuszenia

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Co dziecko powinno wiedzieć:
BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH
●

jak bezpiecznie przejść przez jezdnię;

●

dlaczego ważne jest noszenie elementów odblaskowych;

●

dlaczego dzieci podróżują w fotelikach;

●

dlaczego ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa;

●

jak należy kulturalnie zachowywać się w środkach komunikacji publicznej;

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABAW
●

nie może oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej;

●

nie może wykorzystywać do zabawy niebezpiecznych przedmiotów;

●

nie wolno bawić się w miejscach niedozwolonych;

●

że z zabawek czy sprzętu na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;

●

że o wszelkich wypadkach, skaleczeniach czy złym samopoczuciu oraz o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie należy zawsze

informować osobę dorosłą;
ZAGROŻENIA ZE STRONY DOROSŁYCH
●

nie wolno ufać dorosłej nieznanej osobie, nie wolno z nią nigdzie odchodzić, brać od niej jedzenia czy picia;

●

nigdy nie wolno wsiadać do samochodu z nieznanymi osobami;

●

nie wolno otwierać drzwi obcym jeśli dziecko pozostaje samo w domu;

●

o każdym obcym, który próbował zaczepić dziecko trzeba powiedzieć rodzicom lub zaufanym dorosłym;

●

nikt nie może dotykać miejsc intymnych dziecka i kazać dotykać siebie;

BEZPIECZEŃSTWO MIENIA
●

nie wolno otwierać drzwi , gdy ktoś dzwoni lub puka pod nieobecność rodziców;

●

nie wolno podawać obcym swojego adresu domowego gdy o to poproszą;

●

nie wolno opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu;

●

nie wolno zostawiać swoich rzeczy opieki, bo ktoś może nam je ukraść;

GROŹNE PRZEDMIOTY I URZĄDZENIA
●

że z urządzeń elektrycznych można korzystać tylko w obecności i za zgodą osoby dorosłej;

●

nie wolno podłączać do prądu urządzeń samodzielnie skonstruowanych;

●

nie wolno bawić się kuchenką gazową;

●

nie wolno bawić się ostrymi przedmiotami;

●

nie wolno zbliżać się do pracujących maszyn i urządzeń elektrycznych;

ZAGROŻENIA ZE STRONY ZWIERZĄT
●

nie wolno dotykać dzikich zwierząt;

●

nie wolno zbliżać się do zwierząt, których nie znamy;

●

nie wolno wchodzić na teren, którego pilnuje pies;

●

nie wolno drażnić zwierząt czy przeszkadzać im w jedzeniu;

●

że należy zachować spokój w sytuacji w sytuacji zagrożenia atakiem psa bądź innego zwierzęcia;

NAUCZMY DZIECKO KONIECZNIE:
JAK SIĘ NAZYWA I GDZIE MIESZKA
JAKIE SĄ NUMERY ALARMOWE
POLICJANT JEST OSOBĄ DO KTÓREJ BEZPIECZNIE MOŻNA ZWRÓCIC SIĘ O POMOC
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