
BEZPIECZEŃSTWO 
PRACY 

 Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 
W ZHP  
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   „Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest 
 wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie  
go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 

charakteru przez stawianie wyzwań. „ 
 

Jednak pracując ze swoimi podopiecznymi, 
Wy- jako drużynowi nie zapominajcie o 

przestrzeganiu.… 

…zasad bezpieczeństwa!!!  
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OTO PORADY I WSKAZÓWKI 
DZIĘKI KTÓRYM WASZE ZBIÓRKI 

STANĄ SIĘ BEZPIECZNIEJSZE,  
A  UMIEJĘTNOŚCI  

WYCHOWAWCZE   ZYSKAJĄ  NA 
JAKOŚCI   
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Po pierwsze.. 
Może się wydawać głupie , ale zobligujcie 

swoją kadrę do zapoznania  się z zasadami 
bezpieczeństwa dotyczących organizacji 
zbiórek, wyjazdów, imprez itp. 

 
Im więcej osób będzie czuwało nad 

bezpieczeństwem dzieciaków tym mniejsze 
prawdopodobieństwo przeoczenia groźnych 
sytuacji (mogących zaszkodzić harcerzom 
oraz w dalszej konsekwencji Wam ) . 
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Po drugie.. 
Wyjaśnijcie swoim harcerzom  na początku 

roku harcerskiego jakie są zasady 
przebywania i uczestniczenia  

w  zbiórkach , imprezach (bezwzględnie 
wykonują polecenia kadry , 

  stosują się do Waszych uwag i zaleceń,  
  proszą o pomoc lub pytają się o zgodę , 

gdy muszą wykonać coś potencjalnie 
(niebezpiecznego = siekiera? młotek? ). 
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Po trzecie.. 

Starajcie  się zawsze mieć w zasięgu 
wzroku wszystkich swoich harcerzy. 

Niech zgłaszają przynajmniej zastępowym 
,gdzie się oddalają ( np. na obozie do 

toalety)  
Gdy jest ich za dużo ...uśmiechnij się o 
pomoc do przybocznych ,zastępowych 

lub starszych członków drużyny.  
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Po czwarte.. 
Zajęcia i wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięcia organizujcie z 

uwzględnieniem  wieku oraz sprawności 
fizycznej swoich podopiecznych  ( zuchy 
nie będą wymieniać koła w samochodzie- 
krzywda gwarantowana , a wędrownicy 
nie będą omawiać prawa zuchowego - 
rodzi to nudę , a jak wędrownicy się 

nudzą to…..lepiej nawet nie myśleć o jej 
skutkach).  
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Po piąte.. 

 
Przy przeprowadzaniu pląsów i zabaw 

zadbaj, by miejsce było bezpieczne - 
pozbawione wszelkich groźnych 

przedmiotów ( rozbite szkło, wystające 
gałęzie, szafki , itp.) . 
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Pozostając przy temacie zabaw i pląsów 
…zrób sobie przerwę -  WSTAŃ  i zapląsaj ze 

mną  
 

„Głowa ,ramiona, kolana, pięty… 
kolana, pięty…kolana pięty…. 

Głowa , ramiona , kolana , pięty … 
oczy, uszy , usta , nossss”  

 
Jak już się zmęczysz to usiądź wygodnie i 

przeczytaj dalsze porady.. 
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Po szóste.. 

 
Każdą trasę biegu, gry terenowej osobiście 

przejdź i sprawdź pod kątem 
niebezpieczeństw (szkło, niewypały, 

woda, agresywne zwierzęta i nie mniej 
agresywni ludzie) . 
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Po siódme.. 

 
Wysyłając dzieciaki w teren nie zapomnij 

zapewnić sobie łączności z nimi ( 
krótkofalówki, telefony komórkowe, 

pagery itp.) – wymień się numerami  i 
sprawdź , czy da się nawiązać połączenie. 
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Po ósme.. 

Przywiązuj wielką wagę do samarytanki!  
Każdy harcerz powinien potrafić  nieść  
pierwszą pomoc w nagłych przypadkach. 

Czasem może Ci się przydać ta pomoc , a 
dzieciaki nie będą wiedziały co zrobić 

(wiem z doświadczenia).  
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Po dziewiąte.. 

 
Nie bądź rozkazującym rodzicem i 

nauczycielem! 
 

Staraj się wszczepić w swoich 
podopiecznych poczucie wzajemnej 

odpowiedzialności za siebie. Niech dbają 
o swoje bezpieczeństwo w pewnym 

stopniu sami.  
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Po dziesiąte.. 

 
Na wędrówkach najsłabsi niech prowadzą 

kolumnę. 
Ratownik z apteczką niech idzie na końcu 

kolumny (by mógł w nagłej sytuacji 
szybko dotrzeć do  poszkodowanego)  
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Po jedenaste .. 

Zapoznaj siebie i kadrę z przepisami 
 Wędrówki kolumną pieszych  po jezdni – 

    ( Prawo o Ruchu Drogowym) 
  Wędrówki górskie ( przepisy  i porady na 

stronach PTTK) 
  korzystanie ze zbiorników wodnych ( 

Prawo Wodne)  
  itp.. 
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Po dwunaste .. 

 
Pamiętaj o zapewnieniu opieki  

Ratowników WOPR-u  
podczas zajęć na wodzie! 
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Po trzynaste.. 

 
Wszelkiego rodzaju zajęcia typu  

wspinaczka, strzelectwo itp.  muszą 
odbywać się pod opieką 

uprawnionych do tego 
instruktorów danej 

specjalności! 
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Po czternaste.. 

Pamiętaj o ubezpieczaniu swoich 
podopiecznych przed wyjazdem na biwak, 

obóz, rajd itp. 
Zazwyczaj organizatorzy wymagają 
ubezpieczenia patrolu od Następstw  

Nieszczęśliwych Wypadków- bez tego nie 
przyjmą zgłoszenia. 

Nawet , gdy harcerze są ubezpieczeni ze 
szkoły lub zakładu pracy rodziców – dla 
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Po piętnaste.. 

 
Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej liczby 

pełnoletnich opiekunów zarówno na 
wyjazdach jak i na zbiórkach ( czasami 

możesz sobie nie dawać rady z 
nadążaniem nad pomysłami i czynami 

wszystkich harcerzy ) .  
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Po szesnaste.. 

Na obozach zapoznaj uczestników z 
obowiązującymi regulaminami ( kąpieli, p-
poż., służby wartowniczej, korzystania ze 

sprzętu na stanicy, itp.) . 
W harcówce stwórzcie regulamin , którego 

będziecie przestrzegać (unikniecie 
nieporozumień i niedomówień , dzięki 
czemu poprawi się bezpieczeństwo na 

zbiórkach.)  
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Po siedemnaste.. 

 
Przed każdymi zajęciami i od razu po ich 

zakończeniu (wycieczka, gra terenowa, 
wyjście do sklepu itp.) pamiętaj o 

sprawdzeniu stanu harcerzy (przelicz , 
wyznacz odpowiedzialnych za grupy). 
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Po osiemnaste.. 

 
Bierz udział w różnych kursach 
podnoszących kwalifikacje (kurs 

wychowawców wypoczynku itp.)  dowiesz 
się tam o aktualnych przepisach, które 
regulują zasady organizowania czasu z 
dziećmi i młodzieżą zarówno  zrzeszoną 
jak i nie mającą nigdy styczności z ZHP. 
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Po dziewiętnaste.. 
Pamiętaj , że jesteś przykładem dla swoich 

podopiecznych!!!  
Biorą z Ciebie przykład !!! 

Unikaj i powstrzymuj się przed zachowaniami 
dającymi zły przykład ( które są 

niebezpieczne ) – rzucanie siekierami, 
wskakiwanie do wody na „główkę” itp. 

Dzieciaki powtórzą to od razu , bo 
przecież „druh drużynowy / druhna 

drużynowa tak robi…”!!!  
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Po dwudzieste… 

 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania i 

wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa 
pracy z dziećmi i młodzieżą w ZHP nie bój 

się zwrócić o poradę do instruktorów 
naszego Hufca.  

Zapewniam , że chętnie podzielą się swoją 
wiedzą . 
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To już koniec  moich porad. 
Jeżeli zrodziły jakieś niejasności odezwij 

się do mnie, a chętnie wyjaśnię. 
 

Pozostaje mi tylko życzyć bezpiecznej 
pracy z dzieciakami i młodzieżą !   

CZUWAJ!!! 
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