SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY MIEJSKIEJ
w dniach 27.01.2015r. i 09.02.2015r.
1. Założeniem spotkania funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej było podniesienie
świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa w poruszaniu się po mieście i drodze, zapoznanie
dzieci z numerami alarmowymi i znakami drogowymi. Kształtowanie pożądanych nawyków tj.
zapinanie pasów, używanie odblasków, znajomość znaków i podstawowych zasad ruchu
drogowego aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa życia naszych wychowanków zarówno w
przedszkolu jak i poza placówką. Spotkanie odbyło się w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu dla
wszystkich szkół i przedszkoli Bezpieczne Przedszkole- Bezpieczny Przedszkolak
2. Cele:
• Poznanie zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się po mieście i drodze
• Rozwijanie umiejętności przechodzenia przez jezdnię oraz znajomości znaków
drogowych przeznaczonych dla kierowców i pieszych
• Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi
• Kształtowanie pożądanych nawyków tj. zapinanie pasów
• Przedstawienie dzieciom specyfiki pracy strażnika miejskiego
3. Podjęte działania:
W dniu 01.10. 2014r. zostało napisane pismo z prośbą o przeprowadzeniu zajęć z dziećmi z
Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku. do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (nr
PS 31 - 0420/3/14). Prośbę swoją umotywowaliśmy tym, iż bierzemy udział w IV Ogólnopolskim
Konkursie dla szkół i placówek oświatowych pod nazwą Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny
Przedszkolak i pragniemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa życia naszych wychowanków
zarówno w przedszkolu jak i poza placówką.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku przyjechali dn. 27.01.2015r. i 09.02.2015r. do
naszej placówki i przeprowadzili z dziećmi zajęcia na temat bezpieczeństwa w poruszaniu się po
mieście i drodze prawidłowego przejścia przez jezdnię, znajomości znaków drogowych, zapoznanali
dzieci z numerami alarmowymi pt. „Autochodzik”. Udział w zajęciach brały dzieci z grupy III, IV i V- dn.
27.01.2015r. i dzieci z grupy II i VI- dn. 09.02.2015r.
4. Ilość osób biorących udział w poszczególnych zadaniach:
Udział w zajęciach
Grupa II- 21
Grupa III- 17
Grupa IV- 17
Grupa V- 18
Grupa VI-11
5. Całkowita ilość osób:84
6. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Marlena Mierzwińska
7. Efekty:
•
•
•
•
•
•

Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się po mieście i drodze
Dzieci dowiedziały się, iż zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa w czasie
podróży autem
Dzieci znają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
Dzieci rozpoznają znaki drogowe
Dzieci poznały numery alarmowe
Dziecko zapoznaje się z pracą strażnika miejskiego

Wnioski:
Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Strażników Miejskich. Poznały zasady bezpiecznego poruszania się po mieście i drodze, poznały
znaki drogowe, wiedzą jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, poznały numery alarmowe, zapoznały
się ze specyfiką pracy strażnika miejskiego oraz dowiedziały się, iż zawsze należy zapinać pasy
bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Dzieci po zakończonych zajęciach z Funkcjonariuszami
Straży Miejskiej chętnie mówiły o swoich spostrzeżeniach podczas rozmów kierowanych z
nauczycielami poszczególnych grup oraz wyrażały emocje płynące ze spotkania za pomocą sztukirysunki, wydzieranki przedstawiające pracę Strażnika Miejskiego
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