
5000 szkół w Klubie Bezpiecznego Puchatka

150 000 Pierwszoklasistów bierze udział w ogólnopolskiej  akcji pod 
patronatem Komendanta Głównego Policji.  

5000  szkół  zgłosiło  się  do  programu  Klub  Bezpiecznego  Puchatka, 
prowadzonego  pod  patronatem  Komendanta  Głównego  Policji  i  Kuratoriów 
Oświaty.  Dzięki  akcji,  która  objęła  150 000  Pierwszoklasistów,  najmłodsi 
nauczą  się  jak  być  bezpiecznym  w  domu,  w  szkole  i  na  drodze.  Działania 
profilaktyczne  ważne  są  zwłaszcza  w  okresie  jesienno  –  zimowym.  Według 
statystyk Policji w tym czasie zdarza się najwięcej wypadków. Niestety w wielu 
z nich biorą udział najmłodsi. Jak podaje Komenda Główna Policji w 2009 roku 
w Polsce miało miejsce ponad 5 000 wypadków drogowych z udziałem dzieci w 
wieku 0-14 lat. 

W  ramach  programu  Klub  Bezpiecznego  Puchatka  szkoły  otrzymują 
bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Wystarczy, 
że nauczyciel  prowadzący pierwszą klasę wypełni  formularz zgłoszeniowy na 
stronie  www.bezpiecznypuchatek.pl.  

Policja  podkreśla,  że  ogromną  rolę  w  działaniach  na  rzecz  bezpieczeństwa 
najmłodszych  odgrywają  prowadzone  na  szeroką  skalę  kampanie  profilaktyczno-
edukacyjne. Cieszą się one dużą popularnością w szkołach, o czym świadczy liczba 5000 
szkół  w całej  Polsce  zgłoszonych do  Klubu  Bezpiecznego Puchatka  – ogólnopolskiego 
programu  edukacyjnego,  mającego  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa  najmłodszych. 
Akcja przeprowadzana jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. 
Organizatorem programu jest firma Maspex i marka Puchatek wraz z Biurem Prewencji 
i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat 
medialny objęły portale MiastoDzieci.pl i eDziecko.pl. Celem Akcji jest wytworzenie 
u  dzieci   naturalnych  sposobów  unikania  i  prawidłowego  reagowania  na  szeroko 
rozumiane  zagrożenie.  Uczniowie  rozpoczynający  swoją  szkolną  przygodę  poznają 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, uczą się reagować w sytuacjach zagrożenia i unikać 
niebezpieczeństw. 

W  ramach  akcji  przygotowano  bezpłatne 
materiały  edukacyjne dla szkół,  które zgłoszą się 
do programu. Każda szkoła otrzymuje:

książki  dla  nauczycieli  wraz  ze 
scenariuszami zadań,
książeczki  edukacyjne  dla  dzieci, 
utrwalające  wiedzę  o  bezpieczeństwie  za 
pomocą gier i zabaw,
specjalne  broszury  informacyjne  dla 
rodziców,  uwrażliwiające  ich  na  niektóre 
kwestie  związane  z  bezpieczeństwem  ich 
dzieci, 
certyfikat  Klubu  Bezpiecznego  Puchatka, 
potwierdzający udział w programie. 

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


W ubiegłym roku w edycji pilotażowej programu uczestniczyło ponad 2000 szkół 
podstawowych z  czterech  województw:  łódzkiego,  małopolskiego,  podlaskiego, 
wielkopolskiego, co dało liczbę  ponad 50 tysięcy pierwszoklasistów. Sukces takich 
programów to przede wszystkim przyczynianie się do bezpieczeństwa najmłodszych. Jak 
podaje Policja w stosunku do roku 2008 liczba wypadków zmalała o 705 (tj. o 12,3%), 
rannych mniej było o 695 dzieci (tj. o 12,1%), a zabitych – o 18 (tj. o 12,4%). To jednak 
nadal  wysokie  liczby,  więc  Policja  podkreśla,  że  ogromną  rolę  odgrywa  tu  szeroko 
prowadzona edukacja dzieci.

Jak  podkreśla  podinsp.  Armand  Konieczny,  z  Biura  Ruchu  Drogowego 
Komendy Głównej Policji - 
„Kształtowanie  u  dzieci  właściwych  nawyków  to  żmudna  praca,  ale  z  pewnością  
opłacalna,  bo  nawyki  te  zostają  na  całe  życie.  Powinniśmy  pamiętać,  że  za  
bezpieczeństwo  dzieci  odpowiedzialni  jesteśmy  my  dorośli  i  to  na  nas  ciąży  ten  
szczególny obowiązek uświadomienia najmłodszym, jakie zagrożenia czyhają na nich już  
na najbliższym skrzyżowaniu”.

„Rozpoczynając  naukę  w  szkole  dzieci  powinny  otrzymać  podstawową  wiedzę,  
dotyczącą  ich  bezpieczeństwa.  Szczególna  troska powinna  być  skierowana  na  obszar  
bezpieczeństwa  w drodze  do  i  ze  szkoły,  bezpieczeństwa  na  terenie  samej  placówki  
oświatowej, jak również cały obszar dotyczący bezpieczeństwa w domu. Działania i treści  
znajdujące  się  w  materiałach  edukacyjnych  Klub  Bezpiecznego  Puchatka  zawierają  
wszystkie te elementy. Aktywne działania Policji zintegrowane z tego typu inicjatywami  
skutkują  już  wymiernymi  efektami  i  przekładają  się  na  zwiększanie  bezpieczeństwa  
najmłodszych” – wyjaśnia  mł. insp.  Mariola Gosławska, Naczelnik Wydziału ds. 
Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Zapraszamy  wszystkich  Pierwszoklasistów,  Nauczycieli  i  Rodziców  do 
Klubu Bezpiecznego Puchatka! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na 
stronie  www.bezpiecznypuchatek.pl,  aby  bezpłatnie  otrzymać  materiały 
edukacyjne. 

Więcej informacji o programie dostępne są również na stronie 
www.bezpiecznypuchatek.pl

Wszelkich dodatkowych informacji z przyjemnością udzielą:
Dorota Liszka, tel. (0-33) 870 8204, d.liszka@maspex.com
Joanna Olszowska, tel. (0-33) 870 8464, j.olszowska@maspex.com
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