
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU  

„KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”  

Nasze pierwszaki uczestniczyły w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego 

Puchatka”. W czasie zajęć dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Uczniowie otrzymali do wypełnienia 

książeczki, a rodzice broszury informacyjne. Wszyscy pracowali bardzo aktywnie 

tworząc plakaty, rozwiązując łamigłówki i układając puzzle.  



 

Rysunek 1Dzieci z wykonanym plakatem. 

Ważnym elementem programu były też dodatkowe  

zadania znajdujące się na stronie internetowej  

www.bezpiecznypuchatek.pl  

 Uczniowie rozwiązywali je w domu pod nadzorem rodziców, a w szkole przystąpili do 

„Testu wiedzy o bezpieczeństwie”.  

 W szkole odbyły się też spotkania z przedstawicielką Straży Miejskiej, która w 

ramach akcji „Bezpieczne miasto” rozmawiała z dziećmi na temat bezpieczeństwa na 

drodze, w domu i w szkole, a także jak zachować się w razie ataku psa czy jak 

reagować na „zły dotyk”.  

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/
http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


  

Po zajęciach dzieci otrzymały odblaski na plecak.   

 

Rysunek 2 Dzieci z odblaskami na plecaki. 

Pierwszaki wzięły też udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Z Puchatkiem 

bezpieczniej”.  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Z PUCHATKIEM BEZPIECZNIEJ”  

ORGANIZATOR:  

 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.  

CELE KONKURSU:  

 podsumowanie wiadomości i umiejętności zebranych w trakcie realizacji 

programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” przeprowadzanego przez 

Grupę „Maspex” z Wadowic;  

 propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów klas pierwszych;  

   



 uświadamianie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w życiu 

codziennym;  

 stwarzanie alternatywy dla zachowań niepożądanych, kształtowanie 

umiejętności przedstawiania tematu w pracy plastycznej,  

 rozwijanie wrażliwości plastycznej i twórczej ekspresji u dzieci.  

  

ZASADY KONKURSU:  

 konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej  nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim;  

temat pracy powinien zawierać informacje związane z bezpieczeństwem 

dziecka w domu, w szkole, na drodze, na podwórku lub w Internecie i  

uwzględniać wiedzę, jaką uczniowie zdobyli w trakcie realizacji programu 

„Klub „Bezpiecznego Puchatka”;  format prac A4;  technika dowolna;  

 każda praca powinna na odwrocie zawierać imię i nazwisko autora oraz 

klasę.  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:  

 prace należy  dostarczyć  koordynatorowi  do  spraw 

bezpieczeństwa Agnieszce Oleszek w terminie do 23 listopada 2012.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez dyrektora 

szkoły;  

 prace wyróżnione stają się własnością organizatora i będą opublikowane 

na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej szkoły, a także 

na stronie programu www.bezpiecznypuchatek.pl ,  

 uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 

obecności przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.  

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić następujące prace:  

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/
http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


 

Rysunek 3 I miesjce Kacper Jabrzyk klasa 1b 

 

Rysunek 4 I miejsce Wójcikowska klasa 1a 



 

Rysunek 3 II miejsce Natalia Rybińska klasa 1b  

 

Rysunek 4 II miejsce Filip Toma klasa 1c 



 

Rysunek 5 III miejsce Hubert Mikułowski klasa 1c 

 

Rysunek 5 III mioejsce Patrycja Dziubałtowska klasa 1a 

Opracowanie:  

Koordynator do spraw bezpieczeństwa Agnieszka Oleszek  


