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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Dzień aktywności: Kultura bezpieczeństwa

Samodzielni, pracowici i pomysłowi

• wdrażanie do samodzielności,
• wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji, liczenia się ze zdaniem innych.

Uczeń:
• rozumie znaczenie słów: prawa, obowiązki, kodeks, regulamin,
• umie korzystać z praw i przestrzegać obowiązków,
• doskonali umiejętności współpracy w grupie,
• respektuje zasady bezpieczeństwa społecznego.

• rozmowa,
• opowiadanie,
• obserwacja,
• burza mózgów,
• pokaz,
• działanie praktyczne.

• zbiorowa jednolita,
• grupowa indywidualnie zróżnicowana,
• indywidualna jednolita.

• wybrane zapisy ze statutu szkoły,
• zabawy dydaktyczne integrujące,
• czerwona szarfa,
• kolorowe czasopisma,
• szary papier,
• kartony,
• klej,
• nożyczki,
• indywidualne przybory ucznia.

Wypowiadanie swoich sądów oraz ich argumentacja na temat norm postępowania ucznia. Praca z tekstem, 
umiejętne podejmowanie decyzji - burza mózgów. Wspólne pisanie regulaminu klasy. Poznanie zasad tworzenia
plakatu jako formy plastycznej.

Ośrodek tematyczny:

Temat dnia: „Poznaję prawa i obowiązki ucznia"

Cele ogólne:

Cele szczegółowe:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Pomoce dydaktyczne:

Zapis w dzienniku:
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Wie, że uczeń ma prawa
i obowiązki.

Potrafi głośno odczytać 
zapisany tekst. Rozumie 
znaczenie słów:
prawo, obowiązek, statut, 
regulamin.

Umie korzystać z niektórych
dokumentów. Potrafi
świadomie podejmować
decyzje.

Umie samodzielnie 
dokończyć wypowiedzi. 
Potrafi wskazać
zalety i wady funkcjonowania
swojej klasy. Rozumie
zasadność korzystania z 
praw i przestrzegania 
obowiązków.

Zna zasady tworzenia 
plakatu.
Rozumie rolę podziału pracy.

Umie odpowiedzieć na 
pytanie:
W jaki sposób można 
poprawić atmosferę w naszej 
klasie?

Głośne odczytanie zapisu
z tablicy: NIESPODZIANKA.
Przeprowadzenie zabawy:
„Poszukiwanie skarbu".

Samodzielne czytanie
ze zrozumieniem.

Wyjaśnienie treści wybranych
fragmentów statutu szkoły.
Pisanie w zeszytach.

Dokończenie zdań otwartych,
zgodnie z indywidualnymi
odczuciami.

Wykonanie plakatu jako formy
plastycznej na temat „Bezpieczni,
zdrowi i radośni".

Przygotowanie materiału,
do opracowania regulaminu
klasowego.

W różnych miejscach klasy ukryte
są kartoniki z pewną
informacją. Zadanie polega na ich
odnalezieniu. Pracują w zespołach
pięcioosobowych.

Zapisują myśl przewodnią dnia
aktywności. Prawa i obowiązki
uczniów polskich szkół,
zobowiązują się do rzetelnej pracy
w atmosferze bezpieczeństwa,
życzliwości i szacunku.

Burza mózgów. Zapisują na
dużym arkuszu papieru wszystkie
pomysły. Na podstawie
zgromadzonego materiału
słownikowego, redagują
regulamin klasy.

Wycinają twarze i całe postaci,
przedstawiające pozytywne
emocje i uczucia. Naklejają
i tworzą kompozycję zamkniętą.

Samodzielnie lub w grupach
tworzą na dużych arkuszach
papieru obraz zimowej zabawy,
malują pastą do zębów
na ciemnym tle postacie w ruchu.

Uzupełniają wypowiedzi. Praca
samodzielna.

Wybrane fragmenty ze statutu 

własnej szkoły, dotyczące praw
i obowiązków ucznia.

Szary arkusz papieru,
kolorowe mazaki.
Materiał pomocniczy
dla nauczyciela.

Kolorowe czasopisma
zawierające fotografie twarzy
dzieci.
Duży arkusz kartonu kolorowego.
Klej, nożyczki.

Karta pracy nr 1.

Pasta do zębów,
blok rysunkowy.

Cele
operacyjne

Zadania
dla uczniów

Czynności
uczniów

Pomoce
dydaktyczne
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MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Regulamin Klasy
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KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

Uzupełnij zdania:

1. Chciałbym, żeby w klasie…………………………………………………………………………....………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Martwi mnie…………………………………………..…………………………………….......………………

....……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....……………………

……………………………………………………………………………………………..………………………..

3. Podoba mi się……………………..………………………………………………………....………………….

……………………………………………………………………………………………….....……………………

………………………………………………………………………………………………...……………………..



1. Procedury dotyczące:

1) wniosku o badanie typu WE,

2) przeprowadzenia badania typu WE,

3) wydania certyfikatu badania typu WE

-przeprowadza się zgodnie z wymaganiami określonymi w module B, o którym mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do 
rozporządzenia. Zastosowanie mają również wymagania określone w ust. 2 - 5.

2. Wniosek o badanie typu WE zawiera opis zabawki i adres miejsca jej produkcji.

3. Jednostka notyfikowana przeprowadzająca badanie typu WE powinna ocenić wykonaną przez producenta 
analizę zagrożeń, o której mowa w § 13, które może stwarzać zabawka, a w razie konieczności - powinna dokonać 
tej oceny wspólnie z producentem.

4. Certyfikat badania typu WE zawiera odniesienie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009,
str. 1), kolorowy obraz i przejrzysty opis zabawki, jej wymiary oraz wykaz przeprowadzonych badań z 
odniesieniem do odpowiednich sprawozdań z badania. Jeśli to niezbędne, dokonuje się weryfikacji certyfikatu 
badania typu WE, w szczególności w przypadku zmiany procesu produkcji, stosowanych surowców lub 
składników zabawki, ale nie rzadziej niż raz na pięć lat.

5. Certyfikat badania typu WE podlega wycofaniu, jeżeli zabawka nie spełnia wymagań określonych w § 8 ust. 
1 i załączniku nr 1 do rozporządzania. Zabawce, której nie przyznano wcześniej certyfikatu badania typu WE lub 
której certyfikat wycofano, nie przyznaje się certyfikatu. 

§ 18. 

1. Dokumentacja techniczna zabawki zawiera wszystkie istotne dane lub informacje dotyczące środków 
zastosowanych przez producenta, zapewniające zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, o 
których mowa w § 4 ust. 1, w szczególności:

1) szczegółowy opis projektu i produkcji, w tym wykaz stosowanych części i materiałów użytych w zabawkach, oraz 
karty charakterystyki substancji chemicznych, otrzymane od dostawców substancji chemicznych;

2) opis oceny bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizy zagrożeń, o której mowa w § 13;

3) opis zastosowanej procedury oceny zgodności;

4) kopię deklaracji zgodności WE, sporządzonej zgodnie z § 10 ust. 2;

5) wskazanie adresu miejsca produkcji i magazynowania;

6) kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej, jeżeli była zaangażowana i brała udział w 
ocenie zgodności;

7) sprawozdania z badań i opis środków, za pomocą których producent zapewnił zgodność produkcji
z normami zharmonizowanymi, jeżeli producent zastosował procedurę wewnętrznej kontroli produkcji, o której 
mowa w § 15;

8) kopię certyfikatu badania typu WE, opis środków, za pomocą których producent zapewnił zgodność
produkcji z typem wyrobu, opisanym w certyfikacie badania typu WE, oraz kopie dokumentów, które producent 
przedłożył jednostce notyfikowanej, w przypadku gdy producent przedstawił zabawkę do badania typu WE oraz 
zastosował procedurę zgodności z typem, w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji, o których mowa w § 16.

2. Dokumentację techniczną zabawki oraz korespondencję odnoszącą się do procedury badania typu
WE, o której mowa w § 17, sporządza się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym ustanowiona jest 
jednostka notyfikowana, lub w języku możliwym do przyjęcia przez tę jednostkę.

3. Jeżeli producent nie sporządził dokumentacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 i 2, organ 
wyspecjalizowany może zwrócić się do producenta o zlecenie przeprowadzenia badań przez jednostkę 
notyfikowaną, w określonym terminie, w celu dokonania sprawdzenia zgodności zabawki z normami 
zharmonizowanymi i zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Rozdział 4

Minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględniane przy notyfikowaniu jednostek

§ 19. 

1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie oceny zgodności nie 
powinni być projektantami, producentami ani dostawcami zabawek, które oceniają, ani upoważnionymi 
przedstawicielami żadnej z tych stron. Nie powinni być bezpośrednio zaangażowani w projektowanie, wytwarzanie, 
sprzedaż zabawek, nie powinni też być przedstawicielami stron przeprowadzających te czynności ani angażować 
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się w żadną działalność, która może zagrozić niezależności ich osądów i wiarygodności w związku z działalnością w 
zakresie oceny zgodności, do której ich jednostka została notyfikowana, w szczególności polegającą na 
świadczeniu usług konsultingowych.

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości wymiany informacji technicznych między producentem a jednostką 
notyfikowaną.

3. Jednostka notyfikowana i jej pracownicy powinni przeprowadzać ocenę zgodności, wykazując najwyższy 
stopień rzetelności zawodowej i kompetencji technicznych.

4. Pracownicy jednostki notyfikowanej powinni podejmować działania w sposób niezależny, bezstronny i 
przestrzegać zasady równoprawnego traktowania podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.

5. Jednostka notyfikowana powinna mieć do dyspozycji niezbędnych pracowników i odpowiednie wyposażenie 
umożliwiające właściwe wykonanie zadań technicznych i administracyjnych związanych z oceną
zgodności zabawek, a także powinna mieć dostęp do sprzętu wymaganego do przeprowadzenia badań 
specjalistycznych.

6. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny zgodności powinni odbyć 
przeszkolenie w tym zakresie, a także posiadać:

1) wiedzę niezbędną do przeprowadzania badań oraz odpowiednie doświadczenie w ich przeprowadzaniu;

2) umiejętność sporządzania certyfikatów, protokołów i sprawozdań wymaganych w celu udokumentowania 
przeprowadzonych badań.

7.Jednostka notyfikowana powinna zapewniać:

1) ochronę informacji zawodowych uzyskanych przez pracowników podczas wykonywania zadań określonych w 
rozporządzeniu, z wyjątkiem sytuacji współpracy z właściwymi organami administracji publicznej;

2) uczestnictwo, bezpośrednie lub za pośrednictwem przedstawicieli, w pracach normalizacyjnych i we
współpracy jednostek notyfikowanych.

8. W przypadku zaprzestania działalności jednostka notyfikowana przekazuje dokumentację klientów
do innej jednostki notyfikowanej.

9. Przepisy, o których mowa w ust. 1—8, stosuje się odpowiednio do spółek zależnych i podwykonawców, co 
zapewnia jednostka notyfikowana. Za prace, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, i wyniki prac spółek 
zależnych i podwykonawców odpowiedzialność ponosi jednostka notyfikowana, która może dokonać podzlecenia 
wykonania określonych zadań za zgodą klienta tej jednostki notyfikowanej.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 20. 

1. Do zabawek wprowadzanych do obrotu w okresie od dnia 20 lipca 2011 r. do dnia 19 lipca
2013 r., nie stosuje się § 8 ust. 1 oraz pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Do zabawek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 4 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703 oraz z 2010 r. Nr 226, poz. 1480).

§ 21. 

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703 oraz z 
2010 r. Nr 226, poz. 1480), z wyjątkiem § 4 ust. 1 oraz § 17, które tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r.

§ 22. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2011 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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