
Akademia Bezpiecznego Puchatka 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program 

edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, 

obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w 

czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

 W Programie każdego roku uczestniczy około 200 000 dzieci i 

niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych.  

Do tej pory łącznie wzięło w nim udział blisko 2 miliony uczniów.  

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym dołączyła  do X-tej edycji 

Akademii i otrzymała komplet darmowych materiałów 

edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych 

przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji.  

Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje 

Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.  

Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego 

Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.   

 

ZASADY PROGRAMU: 

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych. 

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora. 

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego 

oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa. 

4. Do zgłoszonej do programu szkoły drogą elektroniczną wysyłany jest komplet materiałów edukacyjne 

zawierających: 

– materiały merytoryczne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcyjnymi 

– pomoce dydaktyczne dla nauczycieli 

– prezentacje podsumowujące każdy scenariusz 

– karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela 

– prezentację oraz ulotkę informacyjną dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań. 

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z 

bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. 

6. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii 

rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. 

7. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą 

Program. Jest to podstawą do przesłania drogą elektroniczną Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego 

udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów. 


