
PROJEKT WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI 

„AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA” 

KINO HELIOS OLSZTYN 2016/2017 

 

Rezerwacja : cena biletu:  12 zł /uczeń 

Tel. 89 535 20 00  

Kom. +48 722 382 341 

 

Termin spotkania Film Temat spotkania Eksperci/Goście 

st
yc

ze
ń

 

klasy V-VI 
 

09.01.2017r. 

godz. 10:00 

                         ,,Łotr 1. Gwiezdne wojny-
historie” 

(premiera 15.12.2016) 
od lat: 10 

 
JESTEM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO 

 
 

Celem spotkania jest motywowanie uczniów do 

pożądanych i bezpiecznych zachowań na drodze i w jej 

pasie, prawidłowego zachowania na przejściu dla 

pieszych oraz ukazanie pozytywnego wpływu 

elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszych 

i innych uczestników ruchu drogowego. Zasady 

bezpiecznego poruszania się rowerem. 

Poruszony zostanie również temat wagarów. 

 

asp. szt. Małgorzata Demianiuk 
Komenda Miejska Policji  

w Olsztynie 

klasy I-IV 
 

11.01.2017r. 

godz. 10:00 

,,Sing” 
(premiera 06.01.2017) 

 
asp. szt. Małgorzata Demianiuk 

Komenda Miejska Policji  
w Olsztynie 



lu
ty

 

klasy V-VI 
 

15.02.2017r. 

godz. 10:00 

,,LEGO® BATMAN: FILM” 
(premiera 10.02.2017) 

 
 
 

 
BEZPIECZNY INTERNET 

 
- Bezpieczeństwo dziecka i ochrona jego dóbr 

osobistych (wizerunek oraz dane osobowe)  

- Bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, 

zagrożenia, reagowanie na zaczepki, 

niebezpieczeństwo gier sieciowych, przestępczość 

internetowa. 

Lidia Cynt pracownik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Olsztynie 

klasy I-IV 
 

22.02.2017r. 

godz. 10:00 

,,Alpejska przygoda” 
(premiera 17.02.2017) 

 
Lidia Cynt pracownik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej 

Policji w Olsztynie 

m
ar

ze
c 

klasy I-III 
 

16.03.2017r. 

godz. 10:00 

     ,,Munio: Strażnik Księżyca” 
(premiera 10.03.2016) 

od lat: 7 

 
 

W PUŁAPCE UZALEŻNIEŃ 
 
 

 - omówienie problemu uzależnień: alkoholizm, 

papierosy, siecioholizm, fonoholizm i inne uzależnienia 

czynnościowe; 

- jak sobie radzić z uzależnieniami, gdzie szukać 

pomocy. 

 

 

Grażyna Dziubanii kier. Sekcji 
Promocji Zdrowia - Powiatowa 

Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Olsztynie 

klasy IV-VI 
 

23.03.2017r. 

godz. 10:00 

,,Piękna i Bestia” 
  (premiera 17.03.2017) 

od lat: 10 

Grażyna Dziubanii kier. Sekcji 
Promocji Zdrowia - Powiatowa 

Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Olsztynie 



kw
ie

ci
e

ń
 

klasy I-IV 
 

05.04.2017r. 

godz. 10:00 

     ,,Zając Max ratuje  
Wielkanoc” 

(premiera 31.03.2017) 
 

 
I TY MOŻESZ URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE 

 
Dzieci też mogą uratować komuś życie. Jak i kiedy 

wezwać pomoc. O czym należy poinformować 

dorosłych. 

Warsztaty dla dzieci w tym wieku pomagają oswoić się 

z tematem pierwszej pomocy oraz rozwijać w nich od 

najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy 

innym. Spotkanie będzie też okazją do nabycia 

umiejętności zawiadamiania służb ratowniczych o 

zdarzeniach wymagających interwencji Policji, Straży 

Miejskiej, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego. 

Gośćmi na spotkaniu będą 
pracownicy Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego  
w Olsztynie 

klasy V-VI 
 

06.04.2017r. 

godz. 10:00 

     ,, Power Rangers” 
(premiera 24.03.2017) 

od lat: 10 
 

Gośćmi na spotkaniu będą 
pracownicy Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego  
w Olsztynie 

m
aj

 

klasy I-III 
 

10.05.2017r. 

godz. 10:00 

     ,,Riko prawie bocian” 
(premiera 05.05.2017) 

 

JA WŚRÓD INNYCH 
 

Dobre wychowanie, kultura osobista, kulturalne 

zachowanie to tematy, które cieszą się 

zainteresowaniem uczniów na lekcjach 

wychowawczych.  

Dzieci w trakcie spotkania dowiedzą się:  

- dlaczego warto być miłym i grzecznym dla innych 

ludzi;  

- magiczne słówka: „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” 

umilają życie innym ludziom; 

- skąd wiemy, jak należy zachować się w danej sytuacji. 

dr Anita Frankowiak 
dyrektor Instytutu Dyplomacji 

klasy IV-VI 
 

11.05.2017r. 

godz. 10:00 

     ,,Dzieciak rządzi” 
(premiera 21.04.2017) 

 

 
 

dr Anita Frankowiak 
dyrektor Instytutu Dyplomacji 

 
 



cz
e

rw
ie

c 

klasy I-III 
 

07.06.2017r. 

godz. 10:00 

,,Smerfy: Poszukiwacze  
zaginionej wioski ” 

(premiera 26.05.2017) 
 

ZABAWA TO PRZYJEMNOŚĆ – BAW SIĘ BEZPIECZNIE 
 

Celem spotkania jest promowanie bezpiecznych form 

aktywności ruchowej dzieci, szczególnie  

w perspektywie zbliżających się wakacji.  

Poruszone zostaną następujące problemy: 

- bezpieczeństwo nad jeziorem, rzeką, morzem; 

- rozmowa z obcymi; 

- wypadek to nie przypadek. Jak wezwać pomoc w razie 

wypadku podczas zabawy; 

- zwierzęta – jak bezpiecznie się z nimi bawić, jakich 

zachowań unikać. 

Gośćmi na spotkaniu będą 
pracownicy Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego  
w Olsztynie oraz  

asp. szt. Małgorzata Demianiuk 
z Komendy Miejskiej Policji  

w Olsztynie 

klasy IV-VI 
 

19.06.2017r. 

godz. 10:00 

,,Auta 3” 
(premiera 15.06.2017) 

 

Gośćmi na spotkaniu będą 
pracownicy Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego  
w Olsztynie oraz  

asp. szt. Małgorzata Demianiuk 
z Komendy Miejskiej Policji  

w Olsztynie 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru oraz terminów spotkań. 

** liczba miejsc ograniczona 


