
„Bezpieczna droga do 

szkoły i ze szkoły”  
Spotkanie z policjantem w dniu 05.10.2022r. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu  



Tak się wszystko zaczęło… 

 

Co się tutaj wydarzyło? 



Dnia 5 października 2022 r. w ramach akcji  

„Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły”  

odbyło się spotkanie uczniów klas I z dzielnicowym  

sierż. szt. Damianem Kaczmarczykiem z Posterunku Policji w Połańcu.  

Udział w tym przedsięwzięciu wzięło 5 klas I około 90 uczniów  

wraz z wychowawcami.  

  

   I a – p. Jolanta Miaz 

  I b – p. Anna Wąsik 

            I c – p. Justyna Michalska 

        I d – p. Marzena Ziółek 

          I e – p.  Agnieszka Telka 

  

 



Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania 

się po drogach, zachowania w razie spotkania na swojej drodze nieznajomej osoby 

lub błąkającego się obcego psa. 

 

Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń 

powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować                  

w kontaktach z obcymi.  

 

Dodatkowo policjant utrwalił z dziećmi numery alarmowe.  

Na początku spotkania uczniowie zaśpiewały piosenkę o prawidłowym 

przechodzeniu przez jezdnię.  

Po krótkiej prelekcji w klasie na temat bezpieczeństwa, dzieci zadawały panu 

policjantowi pytania.  

Koordynator całego przedsięwzięcia wraz z wychowawcą rozdawał  opaski 

odblaskowe każdemu dziecku. 









O określonej godzinie poszczególna klasa ze swym wychowawcą wyruszyła przed 

budynek szkoły, a następnie dzieci udały się wraz z policjantem na najbliższe pasy 

w pobliżu szkoły.  

 

 



Policjant zatrzymywał dzieci przed każdym przejściem przypominając jak należy 

się prawidłowo rozglądać i kiedy można  przechodzić. 

 







Po zasadach bezpieczeństwa poruszania się po pasach, pan policjant 

zaprezentował uczniom wyposażenie zawodowe i umundurowanie, które jest 

niezbędne do wykonywanej pracy.  

Dzieci mogły przymierzyć kamizelkę, zobaczyć lizak, kajdanki oraz odznakę 

policjanta.  

Zrobiło to na nich bardzo duże wrażenie.  

 



Jednak największą frajdę sprawiło dzieciom przebywanie w samochodzie 

policyjnym, a w szczególności tam, gdzie są przewożone zatrzymane osoby.  

To wydarzenie działało na wyobraźnię dzieci, które zastanawiały się, kto 

wcześniej znajdował się w tym pojeździe? 

Pan policjant włączał również sygnały w samochodzie policyjnym oraz 

komunikował się przez radio. 

 





Na koniec spotkania dzieci wręczyły podziękowanie panu policjantowi. 

 

 



 

Dzień był dla nich ciekawą przygodą z profilaktyką, co jest bardzo cenne i na 

pewno zostanie w pamięci na zawsze. 

Nad przebiegiem całego zdarzenia czuwał koordynator. 

 



Dziękuję za uwagę! 

Prezentację przygotowała: 

Monika Bednarska - Nowak 


