
Szkoła Podstawowa  im. ks. Józefa Baranowicza                          

w Szczercowie 

 

PROGRAM EDUKACYJNY 

„AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA” 

dla uczniów klas pierwszych                                  

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 
                                                Koordynator programu: 

 Danuta Balcerzak 
                                      Wdrażanie programu: wychowawcy klas pierwszych 

 Danuta Balcerzak – klasa I a 
 Agnieszka Stępnik – klasa I b                        
 Magdalena Anglart – Maciejewska – klasa I c                       
 Agata Jurczyk – klasa I d                        

 
 
 
 



CELE PROGRAMU: 

 

 Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole. 

 Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.  

 Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.  

 Zwrócenie uwagi nauczycieli na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej 

tematyce bezpieczeństwa.    

 

ZASADY PROGRAMU: 

 

1. Program skierowany jest do uczniów klas: I a, i b, I c, I d. 

2. Czas trwania programu: do 29 lutego 2020 roku. 

3. Szkoła  otrzymuje  od Organizatora droga mailową  materiały do realizacji programu: 

 materiały merytoryczne dla nauczycieli, 

 scenariusze lekcyjne  w formie dokumentu lub prezentacji wraz z niezbędnymi 

pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli, 

 karty pracy, pomoce, podsumowania dla uczniów, 

 materiały dla rodziców – prezentacja informacyjna, 

 certyfikat dla szkoły potwierdzający udział w programie i szablon Dyplomu dla 

Uczniów /warunkiem otrzymania certyfikatu i dyplomu jest przeprowadzenie  

Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa i wypełnienie ankiety podsumowującej 

Program/. 

4. Obowiązkowy udział  w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej: www.akademiapuchatka.pl w październiku 2019 roku i aktywny do 

29 lutego 2020 roku. 

5. Uzupełnienie Ankiety Podsumowującej Program przez nauczyciela koordynującego – 

marzec 2020 r. 

6. Termin realizacji niektórych zadań może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od osoby 

odpowiedzialnej. 

7. Program  może również ulec niewielkim modyfikacjom np. ze względu na różne sugestie  

wychowawców. 

 
 

 

 

 

 

http://www.akademiapuchatka.pl/


HARMONOGRAM 
realizacji programu edukacyjnego  „AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”                  

w roku szkolnym 2019/2020 

L.P TERMIN 

REALIZACJI 

ZADANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1.  Październik 1. Opracowanie harmonogramu działań. 

 

2. Zapoznanie wychowawców klas z programem 

edukacyjnym „ Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” i zasadami jego realizacji. 

Przesłanie materiałów edukacyjnych 

wychowawcom. 

 

D. Balcerzak  

2.  Na bieżąco przez 

czas trwania 

programu 

 

 

 

 

XI 2019 – III 2020 

 

Listopad 

 

1. Przygotowywanie i aktualizacja informacji na 

gazetkach ściennych w klasach lub na 

korytarzach o realizacji programu,                        

o bezpieczeństwie na drodze, w szkole,                      

w domu, w Internecie. 

 

2. Zamieszczanie informacji o realizowanym 

programie na stronie internetowej szkoły. 

 

3. Pedagogizacja rodziców: 

 Prezentacja dla rodziców: „Bezpieczeństwo 

Twojego dziecka”:  

 zapoznanie z ideą programu „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”. 

 przekazanie wskazówek i porad 

dotyczących: bezpieczeństwa w szkole, 

na drodze, na rowerze, publicznych 

środków transportu, numerów 

alarmowych,  bezpieczeństwa w domu,              

w Internecie. 

wychowawcy klas I 

 

 

 

 

 

 

D. Balcerzak 

 

 

wychowawcy klas I 

 

 

 

 

 

3.   

X 2019 – II 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzanie zajęć  dotyczących 

bezpieczeństwa z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych: 

I. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I NA 

WYCIECZCE: 

1) Na przerwie. 

2) W klasie. 

3) Relacje z rówieśnikami. 

4) Przygotowania do wycieczki. 

5) Podczas wycieczki. 

6) Bezpieczny wypoczynek. 

7) Podsumowanie zasad bezpieczeństwa                

w szkole i na wycieczce. 

 

 

wychowawcy klas I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE: 

1) Podstawowe pojęcia.  

2) Pieszy na drodze. 

3) Przejścia z sygnalizacją świetlną. 

4) Przejścia bez sygnalizacji świetlnej. 

5) Dziecko jako pasażer. 

6) Bezpieczna jazda na rowerze. Znaki 

drogowe. 

8) Podsumowanie zasad bezpieczeństwa na 

drodze. 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO W DOMU: 

1) Dziecko samo w domu. 

2) Sytuacje niebezpieczne. 

3) Pierwsza pomoc. 

4) Drobne urazy,  wypadki. 

5) Numery alarmowe. 

6) Zasady wzywania pomocy. 

7) Podsumowanie zasad bezpieczeństwa    

w domu i zasad udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE: 

1) Ważne pojęcia. 

2) Zasady bezpiecznego korzystania               

z Internetu. 

3) Podsumowanie zasad bezpieczeństwa 

dzieci w Internecie. 

 

4.   

Grudzień  

 

 

1. Opracowanie testu sprawdzającego wiedzę                 

z zakresu bezpieczeństwa. 

 

2. Klasowy Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

 

M. Anglart - 

Maciejewska 

 

wychowawcy klas I 

5.   

Wg. ustaleń                      

z pielęgniarką 

 

1. Spotkania klas I z pielęgniarką  – pogadanki, 

pokazy, ćwiczenia praktyczne: 

 skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, 

krwotok z nosa  itp.- zasady 

postępowania, udzielanie pierwszej 

pomocy.  

 

wychowawcy klas I 

 

5.   

Wg. ustaleń                      

z przedstawicielem 

Policji i Straży 

Gminnej  

 

1. Spotkania klas I z przedstawicielami policji, 

straży gminnej– pogadanka, pokaz, obserwacja: 

 praca policjanta, strażnika gminnego. 

 bezpieczeństwo- postępowanie                  

w sytuacjach zagrożenia. 

 

 

 

wychowawcy klas I 

 



6.   

Wg. ustaleń                      

z przedstawicielem 

OSP  

 

1. Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej 

– pogadanka, pokaz, obserwacja: 

 wycieczka do siedziby OSP,  

 praca strażaka, 

 profilaktyka przeciwpożarowa. 

 

 

A. Jurczyk 

A. Stępnik 

wychowawcy klas I 

 

7.   

Luty  
 

1. Międzyklasowy  konkurs plastyczny pod 

hasłem- „ Plakat na 6” 

Temat pracy plastycznej: „Dbam o swoje 

bezpieczeństwo”. 

2. Wystawka prac. 

 

 

wychowawcy klas I 

 

 

M. Anglart – 

Maciejewska 

A. Jurczyk  

8.  Luty  

1. Udział w Ogólnopolskim Teście 

Bezpieczeństwa- sprawdzenie wiedzy 

pierwszoklasistów z zakresu bezpieczeństwa 

na drodze, w domu,  w szkole, w Internecie                

( przeprowadzenie test w sali komputerowej). 

 

 

wychowawcy klas I 

 

9.   

Luty  
 

1. Podsumowanie realizacji programu. Dokonanie 

sprawozdania  z przeprowadzonych działań. 

 

 

D. Balcerzak 

 

 

  Danuta Balcerzak 

Koordynator i opracowanie programu: ………………………………………………………………………………. 


