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KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KŁODZKU 

 

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 

- edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole, 

- wytwarzanie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia, 

- edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak bezpiecznie na drodze, w szkole, w 
domu i w czasie zabawy, 

- kształtowanie odpowiedzialnej reakcji na zaistniałe zagrożenia, 

- wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

KOORDYNATOR: 

mgr Lucyna Majerska 
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REALIZATORZY: 

mgr Zofia Chodorowska i uczniowie klasy I a 

mgr Edyta Matusiak i uczniowie klasy I b  

mgr Lucyna Majerska i uczniowie I c 

mgr Marzena Mróz i uczniowie klasy I d 

WSPÓŁREALIZATORZY: 

- rodzice uczniów klas I 

- funkcjonariusz policji 

- pedagog szkolny 

OKRES TRWANIA PROGRAMU: 

- rok szkolny 2010/2011 

 

ZASADY PROGRAMU  

1. Nauczyciele klasy I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących 
bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. 

2. Po przeprowadzeniu zajęć nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i 
zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat 
bezpiecznych zachowań uczniów. 

3. Uczniowie wykonują zadania w domu pod kierunkiem rodziców. 
4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest 

warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka. 
5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog 

szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole 
i poza nią. 

6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami 
Policji na temat zagrożenia podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu. 

7. W czasie realizacji programu nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych 
działań. 

8. Po zakończeniu działań szkoła nabywa prawa do posługiwania się certyfikatem „ 
Klubu Bezpiecznego Puchatka” 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 

1. Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych: 
- realizacja scenariuszy, 
- spotkanie z przedstawicielem Policji „Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły” 
- wykonanie gazetki „Klub Bezpiecznego Puchatka” 

2. Poinformowanie o programie rodziców: 
-  na zebraniu z rodzicami w listopadzie. 

3. Przekazanie książeczki uczniom – po zebraniu z rodzicami. 
4. Przyniesienie wypełnionych książeczek do klas do 30 listopada 2010 roku. 
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