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

KINO HELIOS GRUDZIĄDZ 2022/2023 

 
TERMIN GRUPA WIEKOWA TEMATYKA SPOTKANIA EKSPERCI 

19-21 października   
klasy I-III 

 
 

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. 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 

Komunikacji Społecznej 

- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu 

(spotkanie z wykorzystaniem miasteczka 

drogowego dla grupy minimum 100 os).  

14-16 grudnia  
klasy I-III 

 
 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA - JAK MOŻESZ POMÓC? 

 

Jaka jest nasza rola w dbaniu o środowisko; jak być 

świadomym konsumentem; dlaczego tak ważne jest 

oszczędzenia wody i energii oraz jak prawidłowo segregować 

śmieci.  

 

- Straż Miejska – Zespół ds. Profilaktyki i 
Komunikacji Społecznej 
 

20-22 lutego   
klasy I-III 

 

BEZPIECZNE DZIECKO W ŚWIECIE INTERNETU  
 

Uczniowie poznają najważniejsze zastosowania Internetu. 
Przybliżymy informacje o dobrych i złych stronach Internetu. 
Pokażemy, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia w 
sieci oraz jak ważne jest poinformowanie osoby dorosłej w 

przypadku zetknięcia się z zagrożeniem. Uczniowie dowiedzą 

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



się również, jakie są alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego. 

 

17-19 kwietnia  
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 

12-14 czerwca   
klasy I-III 

 
 

BEZPIECZNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO  

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. 

 

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

Komunikacji Społecznej 

 

 

Rezerwacji można dokonywać: 

Natalia Żurawska Kierownik kina 

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

 

 

 

 

Projekt wspierają: 
 


