
PROJEKT WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI 
„AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA” - PROPOZYCJE 

KINO HELIOS GRUDZIĄDZ 2019/2020 

 
TERMIN FILM & GRUPA WIEKOWA TEMATYKA SPOTKANIA EKSPERCI 

20 WRZESIEŃ 2019 
 
       Godz.: 09:00 
                   09:45 
                   10:30 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

klasy I-III 
 
 

MAŁY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO 

 

Celem spotkania jest uzmysłowienie uczniom, jakie 

niebezpieczeństwo może czekać na drodze oraz wskazanie 

czynników, które wpływają na bezpieczeństwo uczestnika 

ruchu drogowego. Jak prawidłowo zachowywać się na 

przejściu dla pieszych,  

a jakie zachowania nie są bezpieczne? 

- Straż miejska – zajęcia z AUTOCHODZIKIEM  

 

10 PAŹDZIERNIK 2019 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 
klasy IV – V 

 
 

WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA! BĄDŹ “OFFLINE” 
Celem spotkania jest pokazanie uczniom, ile czasu spędzamy 

na korzystaniu z telefonów komórkowych, 

z komputerów, z gier komputerowych. Na spotkaniu 

ukażemy negatywne skutki płynące z nadmiernego 

korzystania z nowych technologii, zagrożenia wynikające z 

surfowania po Internecie, a także jak reagować, gdy się z 

nimi zetkniemy.   

- Policja - Zespół ds. Profilaktyki Społecznej  
- Poradnia psychologiczno- pedagogiczna 

18 PAŹDZIERNIK 2019 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

klasy VI – VIII 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE.  
Przeciwdziałanie agresji i przemocy na terenie szkoły. Jak 

radzić sobie w sytuacjach zagrożenia? Skutki 
nieodpowiedniego postępowania i zachowania.  

- Policja – Zespół ds. Nieletnich i  Patologii  
 
 



5 LISTOPAD 2019 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 
 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

 
klasy I-III 

 
 

 

UWAŻAJ CZAD – CICHY ZABÓJCA!  

Celem spotkania jest promowanie czujności uczniów w 
kontakcie z czadem i ogniem. Wyjaśnienie uczniom, czym 

jest czad, jak powstaje i w których miejscach może wystąpić 
w domu. Omówienie, jak czujniki tlenku węgla i dymu 

pomagają uchronić ludzi przed śmiertelnym 
niebezpieczeństwem, gdzie najlepiej je montować.  

Porozmawiamy również o bezpieczeństwie 
przeciwpożarowym. 

Państwowa Straż Pożarna – funkcjonariusz 
Sekcji Kontroli i Rozpoznania 

9 GRUDZIEŃ 2019 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

 
klasy IV – V 

 

CZAD, OGIEŃ, FAJERWERKI 
Czad – cichy zabójca, jak przed nim się chronić? Jak się 

obchodzić z ogniem? Co zrobić, gdy wybuchnie pożar? 

Podczas spotkania omówimy także podstawowe zasady, 

którymi należy się kierować przy używaniu wyrobów 

pirotechnicznych. 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 
Komunikacji Społecznej  

- Straż pożarna 

17 GRUDZIEŃ 2019 
     Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

 
klasy VI – VIII 

UZALEŻNIENIA. JESTEM ŚWIADOMY! 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych 

skutków posiadania, rozprowadzania oraz zażywania 

środków psychoaktywnych.  

Policja 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

22 STYCZEŃ 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

 
 klasy I-III 

 
 

BEZPIECZNIE KORZYSTAM Z INTERENTU. Uzależnienie od 

Smartfonów.  

Uczniowie poznają najważniejsze zastosowania Internetu. 
Przybliżymy jego zarówno dobre, jak i złe strony. Wskażemy, 
gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia w sieci oraz jak 

ważne jest poinformowanie dorosłego na wypadek 
zetknięcia się z takim zagrożeniem. Omówimy również 

negatywny wpływ nadmiernego korzystania ze smartfonów.   

- Policja 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
 

19 LUTY 2020 
  Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

 
klasy IV – V 

 

UZALEŻNIENIA.  
Alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki i inne substancje. 

Co to jest uzależnienie? Dlaczego sięgamy po używki? 
Konsekwencje posiadania, rozprowadzania i zażywania 

zakazanych substancji. 
 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 
Komunikacji Społecznej, Policja 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 



24 LUTY 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

klasy VI – VIII 
 

PRZEMOC DOMOWA. Nadużycia seksualne 

 
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat 

różnych aspektów i przejawów przemocy psychicznej, 

fizycznej oraz seksualnej ze strony rodziców/opiekunów oraz 

rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających 

sytuacji. Zajęcia dostarczą również informacji o tym, gdzie 

osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą 

zwracać się o pomoc i wsparcie. 

- Policja – Zespół ds. Profilaktyki Społecznej 
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
 
 
 

19 MARZEC 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 
klasy I-III 

 

OBCY NIEBEZPIECZNY. Bezpieczny dotyk 
Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób postępować gdy 

stracą kontakt z opiekunem w miejscu publicznym lub zgubią 

się, zabłądzą podczas samotnej eskapady. Nie każdy dorosły 

jest dobry więc warto też wiedzieć jak postępować w 

kontaktach z obcym dorosłym. 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 
Komunikacji Społecznej 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
 
 

7 KWIECIEŃ 2020 
(wtorek) 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 
klasy IV – V 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE.  
Przeciwdziałanie agresji i przemocy na terenie szkoły. Jak 

radzić sobie w sytuacjach zagrożenia? Skutki 

nieodpowiedniego postępowania i zachowania. 

 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 
Komunikacji Społecznej 
 
 
 

23 KWIECIEŃ 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 
 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

klasy VI – VIII 
 
 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 
 

 

6 MAJ 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 
klasy I-III 

 
 

Baw się bezpiecznie! 
Celem spotkania jest promowanie bezpiecznych form 

aktywności ruchowej najmłodszych uczniów. Moderatorzy 

poruszą następujące problemy: bezpieczeństwo na plażach, 

podczas zabaw w wodzie, na słońcu; bezpieczeństwo w 

czasie burzy; znajomość numerów alarmowych i umiejętne 

wezwanie pomocy w razie nagłego wypadku. Wypadek to 

nie przypadek. Nie wszędzie o bezpieczeństwo dziecka 

zadbają rodzice i opiekunowie. 

 



10 CZERWIEC 2020 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 
klasy IV – V 

 

PIERWSZA POMOC 

Jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy? Jak skutecznie 
wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową? Jak 
zawiadomić służby ratownicze o zdarzeniu wymagającym 
interwencji Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, 
Pogotowia Ratunkowego? Na te wszystkie pytania 
odpowiemy sobie wspólnie, aby uczniowie przed wakacjami 
przypomnieli sobie najważniejsze zasady oraz czuli się 
bezpiecznie nad wodą, w górach, w domu.  

Ratownik medyczny 

15 CZERWIEC 2019 
       Godz.: 09:00 
                    09:45 
                    10:15 

„Film z wybranej kategorii 
wiekowej” 

klasy VI – VIII 
 
 
 

WAKACJE – BEZPIECZNE FORMY SPĘDZANIA 

WOLNEGO CZASU. 

Wakacje są czasem, kiedy większość młodzieży wyjeżdża na 
różnego rodzaju kolonie i obozy. Są jednak tacy, którzy 
pozostają w domach i nie mają co zrobić z nadmiarem 
wolnego czasu. Co zrobić, aby nie wpaść w uzależnienie od 
Internetu? Jak się bronić przed zagrożeniami w sieci? 
Wybieraj mądrze, zaplanuj wakacje, unikaj zagrożeń.  

? 

 

*Kino zastrzega sobie możliwość zmiany dat, tematyki oraz repertuaru filmowego.  

Rezerwacji można dokonywać: 

DOROTA KUJTKOWSKA Kierownik kina 

phone: +48 56 643 12 13; mobile: +48 797 012 638; e-mail: dorota.kujtkowska@helios.pl 

 

 

 


