
Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego  

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”  

W roku szkolnym   2016/2017  uczniowie klasy 1a i 1b  Szkoły  Podstawowej nr 12 w 

Tomaszowie Maz.  realizowali program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” organizowany przez firmę Maspex, we współpracy z Biurem Prewencji i 

Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja uzyskała patronat honorowy 

Komendanta Głównego Policji oraz  Kuratoriów Oświaty w Polsce.  

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, którego 

celem jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. 

W ramach programu nauczycielki otrzymały materiały edukacyjne wraz ze 

scenariuszami lekcyjnymi, które zostały opracowane przez nauczycieli – metodyków 

przy współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego 

Komendy Głównej Policji.  

Każde dziecko otrzymało książeczkę z zadaniami, która pomogła utrwalić wiedzę o 

zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie i zdrowo 

spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy.  

Realizacja programu rozpoczęła się pod koniec października. Dzieci uczestniczyły w 

lekcjach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych na podstawie otrzymanych  

materiałów edukacyjnych.  Z wielkim zapałem i satysfakcją wypełniały książeczki 

edukacyjne.  Kubuś Puchatek „uczył” dzieci,  jak zgodnie z prawem poruszać się po 

drodze, jak przechodzić przez  jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i 

zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  „Przypomniał” o 

konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  „Poruszył”  też 

zagadnienia dotyczące rozsądnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu.  

W realizację programu zostali zaangażowani również rodzice, którym zostały 

przekazane broszury informacyjne oraz informacje o dostępnych dla nich materiałach 

na stronie internetowej Akademii Bezpiecznego Puchatka. Na tej stronie dostępna 

była także elektroniczna wersja książeczki edukacyjnej z interesującymi grami i 

zabawami, których treści związane były z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego 

zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania 

kreatywności.  

1 grudnia odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Jankowską - przedstawicielem 

Komendy Powiatowej  Policji w Tomaszowie Maz. Celem wizyty było przedstawienie 

dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz rozwinięcie postaw 



umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. 

Policjantka przekazała w ciekawy sposób dzieciom wiedzę na temat prawidłowego 

poruszania się po drodze, nauczyła jak unikać zagrożeń i radzić sobie w trudnych 

sytuacjach. Przypomniała najmłodszym numery alarmowe oraz sposób podawania 

informacji przez telefon.   

W ramach programu został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny, pt. „Wiem, 

jak zachować się bezpiecznie”. Zadaniem uczniów było wykonanie na formacie A4 

w dowolnej technice plastycznej, pracy związanej z bezpiecznym zachowaniem się w 

różnych sytuacjach. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  

I miejsce: Katarzyna Demel kl.1a i Ada Lewandowska kl.1b  

  

II miejsce: Amelia Kwiatkowska kl.1a i Mikołaj Wasiluk kl.1b  

 

III miejsce: Stanisław Wąs kl.1a   

  

wyróżnienie: Hanna Dziedzińska kl.1a i Kacper Stefański kl.1a.  

  

  

  



Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

W grudniu dzieci przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o 

Bezpieczeństwie 2016, którego głównym celem było podsumowanie, utrwalenie i 

sprawdzenie wiedzy, dotyczącej bezpieczeństwa w każdej sytuacji, z jaką uczeń 

może się spotkać. W ramach testu dzieci odpowiedziały na 15 pytań, udostępnionych 

online na stronie internetowej  www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele. Pytania miały 

formę pisemną oraz obrazkową. Do każdego z nich przygotowano trzy warianty 

odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź 

można było uzyskać 1 pkt. Po zakończeniu sprawdzianu, każdy uczeń otrzymał 

informację o swoim wyniku. Mógł także zweryfikować, gdzie i dlaczego popełnił błąd 

oraz jaka jest poprawna odpowiedź na dane pytanie.  

W teście wzięło udział 43 uczniów klas pierwszych. Wyniki przedstawiają się 

następująco:  

15 pkt - 29 uczniów (67,44%)  

14 pkt - 9 uczniów (20,93%)  

13 pkt – 4 uczniów (9,30%)  

12 pkt – 1 uczeń (2,32%)  

Na zakończenie programu szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego 

Puchatka”.  

 opis zdjęcia: Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” 

Realizacja zadań wynikających z programu z pewnością pozytywnie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.  

Opracowały:  

Monika Bińczyk  

Renata Hajduk  

http://www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele
http://www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele
http://www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele

