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Jestem nauczycielem z edukacji dla bezpieczeństwa, 

wychowania fizycznego oraz opiekunem w świetlicy w 

Niepublicznym Zespole Szkolno - Pzedszkolnym w Sołonce.  

Ukończyłam studia, kursy:  

- Studia magisterskie o kierunku Wychowanie fizyczne ze 

specjalnością gimnastyka korekcyjno – kompensacyjnej. 

-   Studia podyplomowe: 

„Wychowanie obronne z edukacji dla bezpieczeństwa i 

zarządzanie bezpieczeństwem”. 

- Instruktor strzelectwa sportowego, pływania, fitness, akrobatyki,   

- Trener personalny  

 

W pracy najbardziej motywuje mnie satysfakcja dzieci. 

Można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail: 

aneta.pelc@interia.eu. 

 
 

 

 

 

EDUKACJA DOMOWA 

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA 

BEZPIECZEŃSTWA KL. VIII 

 

Wymagania: 
 

I . Bezpieczeństwo państwa. 
 

Uczeń: 
 

1) Zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie 

istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa. 

2) Zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa 

Polski. 

3) Wymienia i charakteryzuje współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego 
 

II. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. 
 

Uczeń: 

mailto:aneta.pelc@interia.eu


1) Zna i określa typy nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzenia pojedyncze, zdarzenia mnogie, 

zdarzenia masowe, kataklizmy). 

2) Zna zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe 

i środki alarmowe; potrafi właściwie zachować się w razie uruchomienia sygnałów 

alarmowych. 

3) Zna metody ewakuacji ludności i właściwie zachowuje się w sytuacjach wymagających 

ewakuacji. 

4) Rozumie rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej; w sytuacjach wymagających 

interwencji, wzywa Straż, a następnie bezwzględnie stosuje się do jej zaleceń. 

 

5) Rozpoznaje zagrożenia środowiskowe. Zna zasady postępowania w czasie pożaru, w czasie 

zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, w przypadku wypadków 

komunikacyjnych, w czasie skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego), w czasie 

intensywnej  śnieżycy,  w   czasie   uwalniania   niebezpiecznych   środków   chemicznych,   w 

przypadku zdarzeń terrorystycznych. W sytuacjach zagrożeń właściwie postępuje 

przestrzegając zasad. 

III. Podstawy pierwszej pomocy. 
 

Uczeń: 
 

1) W razie zagrożenia życia i zdrowia postępuje zgodnie z „łańcuchem przeżycia”. 
 

2) Zna rolę świadka zdarzenia, w sytuacji wypadku postępuje zgodnie z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

3) Zna i stosuje w miejscu zdarzenia podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
 

4) Prawidłowo reaguje na zdarzenia, stosując zasady prawidłowego wzywania pomocy. 
 

5) Do czasu przejęcia ofiar wypadku przez osoby uprawnione, właściwie postępuje z osobą 

nieprzytomną, zaczynając od oceny jej stanu poprzez prawidłowe ułożenie w pozycji 

bezpiecznej do ponawiania oceny jej oddechu. 

6) Rozpoznaje zatrzymanie krążenia i właściwie reaguje, podejmując podstawowe czynności 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 



7) Orientuje się w podstawowych aplikacjach dostępnych w telefonii komórkowej, pomocnych 

w udzielaniu pierwszej pomocy. 

8) Zna i stosuje w razie potrzeby pierwszą pomoc w obrażeniach ciała, krwawieniach, 

zranieniach i drgawkach; w podejrzeniu urazu kręgosłupa; potrafi doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice ciała. 

9) Zna i prawidłowo stosuje zasady pierwszej pomocy w zadławieniu. 
 

10) Stosuje prawidłowo pierwszą pomoc w termicznych i chemicznych oparzeniach ciała. 

 

 
IV. Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym. Zachowania 

prozdrowotne. 

Uczeń: 
 

1) Wyjaśnia czym jest zdrowie i rozumie znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za 

zdrowie. 

2) Analizuje zachowania zagrażające zdrowiu oraz sprzyjające zdrowiu, w tym: 

właściwe/racjonalne odżywianie, rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania 

zdrowia oraz wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie. 

3) Ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na 

rzecz własnego zdrowia. 

4) Rozumie i wyjaśnia znaczenie rzetelnej informacji o zdrowiu, wskazuje rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu i chorobach, korzysta z profesjonalnych świadczeń zdrowotnych. 

 

5) Charakteryzuje problem zdrowia w wymiarze zbiorowym; w tym w aspekcie współpracy na 

rzecz zdrowia. W tym celu identyfikuje czynniki środowiskowe i społeczne mające wpływ na 

zdrowie, jak: czynniki środowiska przyrodniczego, kulturę, normy społeczne i zwyczaje. 



 


