
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA Ń W PIERWSZM PÓŁROCZU  

ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

Z KONKURSU BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- BEZPIECZNY PRZED SZKOLAK  

 
1. Założeniem podjęcia działań jest podnoszenie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa w 

przedszkolu i poza placówką, zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi, poznanie znaków 
oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Podjęte działania odbywają 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 
• Zwrócenie uwagi dzieci na nie zawierania kontaktów z nieznajomymi bez wiedzy osoby 

dorosłej 
• Rozwijanie umiejętności przechodzenia przez jezdnię 
• Nazywanie  znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca 
• Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi 
• Zapoznanie z pracą strażaka, policjanta 
• Wdrażanie dzieci do uważnego oglądania  wozu strażackiego, sprzętu gaśniczego, stroju 

strażaka do codziennej pracy, stroju policjanta i oprzyrządowania 
• Zapoznanie z  obsługą węża strażackiego podczas pożaru 
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci 
• kształtowanie prospołecznych postaw wśród dzieci 
• rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu pracy 
• stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom 

 
3. Podjęte działania: 

1) Spotkanie z funkcjonariuszami Policji Komendy Mi ejskiej w Białymstoku  
 

W dniu 18.09. 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 - 0420/3/2014). 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. 

Funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Białymstoku przyjechał dn. 15.10.2014r. do naszej placówki i 
przeprowadził z dziećmi zajęcia na temat bezpieczeństwa w poruszaniu się po mieście i drodze, 
nawiązywaniu kontaktów z nieznajomymi, prawidłowego przejścia przez jezdnię, znajomości znaków 
oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca, zapoznał dzieci z numerami alarmowymi. Udział w 
zajęciach brały dzieci ze wszystkich grup.  

 
2) Przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Bezpiecz ne przedszkole- Bezpieczny 

Przedszkolak ” 
W dniu 19.11. 2014r. została napisana informacja o konkursie pt. „BEZPIECZNE 

PRZEDSZKOLE- BEPIECZNY PRZEDSZKOLAK”  
Informacja o konkursie plastycznym została wywieszona na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej przez dziecko i rodzica. Tematem 
pracy było:  „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między 
ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”. 

Prace należało oddać do dn. 28.11.2014r. do nauczycielki Marleny Mierzwińskiej bądź do 
nauczycielek z poszczególnych grup. Nauczycielki przekazywały pracę organizatorce  konkursu. Na 
prośbę koordynatorki przedłużono czas oddawania prac do dn. 05.12.2014r. Dyrekcja Przedszkola 
Samorządowego nr 31w Białymstoku zezwoliła na przedłużenie terminu. 

Dostarczone prace plastyczne organizatorka wywieszała na tablice znajdujące się na hollu 
Przedszkola Samorządowego numer 31. Każda praca była oznaczona imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem grupy. Wystawa prac trwała od 28.11.2014 r. do 12.12.2014r. 

Pani dyrektor Małgorzata Muszyńska zdecydowała, iż wszystkim dzieciom zostaną przyznane 
nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym. 



W dniu 09.12.2014r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola zebrały się w sali grupy  II o 
godzinie 9:15 na rozstrzygnięciu konkursu pt. „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE-BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK” 

Wszystkie przedszkolaki na wstępie uroczystości wzięły udział w zabawie integracyjnej 
„Bezpieczny przedszkolak na drodze” 

Dzieci w kolejności od najmłodszych do najstarszych deklamowały wiersze i śpiewały piosenki 
prezentując swoje zdolności muzyczne i recytatorskie.  Występy dzieci zostały nagrodzone brawami. 

Pani dyrektor Małgorzata Muszyńska po zakończonych występach podziękowała wszystkim 
dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i czynny udział w konkursie, organizatorce za 
przygotowanie konkursu. Po czym zostały rozdane nagrody i dyplomy. 

Po rozstrzygnięciu konkursu nauczycielka  w dniu 09.10.2014r. napisała listę osób biorących 
udział w konkursie i wywiesiła na tablice ogłoszeń. 
 

3) Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Stra ży Pożarnej  
W dniu 25.11. 2014r. zostało napisane pismo z prośbą o przeprowadzeniu zajęć z dziećmi z 

Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku.  do Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku (PS 31 – 0421/2/14). Prośbę swoją umotywowaliśmy tym, iż pragniemy 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa życia naszych wychowanków w przedszkolu i poza placówką 
oraz iż bierzemy udział w IV Ogólnopolskim Konkursie dla szkół i placówek oświatowych pod nazwą 
Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny Przedszkolak  

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przyjechali dn. 08.12.2014r. do 
naszej placówki i przeprowadził z dziećmi zajęcia na temat bezpieczeństwa w poruszaniu się po 
mieście i drodze, nawiązywaniu kontaktów z nieznajomymi, prawidłowego zachowania się podczas 
pożaru,  prawidłowego przejścia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne 
substancje i miejsca, zapoznali dzieci z numerami alarmowymi oraz informacjami jakie należy podać w 
razie podawania zgłoszenia. Udział w zajęciach brały dzieci ze wszystkich grup.  

 
4. Ilość osób bior ących udział w poszczególnych zadaniach: 

Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji 
Grupa I- 16 
Grupa II- 21 
Grupa III- 23 
Grupa IV- 22 
Grupa V- 24 
Grupa VI-12 
 
Udział dzieci w konkursie plastycznym: 
Grupy I- VI- 18 
 
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Pożarnej 
Grupa I- 21 
Grupa II- 21 
Grupa III- 21 
Grupa IV- 22 
Grupa V- 24 
Grupa VI-10 
 

5. Całkowita ilo ść osób : 255 
 

6. Imię i nazwisko osoby  odpowiedzialnej:   Marlena Mierzwińska 
 

7. Efekty: 
• Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa w poruszaniu się po mieście i drodze 
• Dzieci poznają numery alarmowe oraz informacje jakie należy podać w razie zgłaszania 

pożaru 
• Dzieci poznają pracę strażaka 
• Dzieci obejrzały wóz strażacki, strój strażaka oraz poznały działanie węża strażackiego 
• Dzieci rozwinęły umiejętność nie zawierania kontaktów z nieznajomymi bez wiedzy znajomej 

osoby dorosłej 
• Dzieci znają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię  



• Dzieci rozpoznają znaki oznaczające niebezpieczne substancje i miejsca 
• Dziecko zapoznaje się z pracą policjanta 
• Dzieci rozwinęły swoją  kreatywność i uzdolnienia plastyczne 
• Dzieci rozwinęły wyobraźnie plastyczną poprzez twórczą interpretację tematu  
• Dzieci poznały prospołeczne postawy 
• Dzieci z radością współpracowały z rodzicami 
• Dzieci wymieniły się doświadczeniami artystycznymi 
• Dzieci poznały wiele technik plastycznych 

 
 
Wnioski: 
Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez funkcjonariuszy  Straży 
Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji. Dzieci  poznały zasady bezpiecznego poruszania się po mieście 
i drodze, dowiedziały się, iż nie wolno nawiązywać kontaktów z nieznajomymi, wiedzą jak bezpiecznie 
przejść przez jezdnię oraz poznały numery alarmowe. Dowiedziały się jakie informacje należy 
podawać w razie zgłaszania pożaru i niebezpiecznej sytuacji. Obejrzały wóz strażacki, strój strażaka i 
policjanta oraz oprzyrządowanie. Dzieci po zakończonych zajęciach z Funkcjonariuszami Straży 
Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji chętnie mówiły o swoich spostrzeżeniach podczas rozmów 
kierowanych z nauczycielami poszczególnych grup oraz wyrażały emocje płynące ze spotkania za 
pomocą sztuki- rysunki, wydzieranki przedstawiające pracę Straży Pożarnej i Policji.  Dzieci bardzo 
chętnie wzięły udział w konkursie. Prace przygotowane wraz z rodzicami, wszystkim biorącym udział 
w konkursie przyniosły wiele radości. Przedszkolaki miały doskonałą okazję do zaprezentowania 
swoich uzdolnień plastycznych oraz rozwinięcie zachowań prospołecznych.  Część plastyczna 
konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców.  

 
 

Marlena Mierzwińsk 


