
 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM  PODNIOSŁO ŚWIADOMOŚĆ 

UCZNIÓW W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ I NIEBEZPIECZEŃSTW. 

W dniu 21.10.2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Nowym Mieście n.P. odwiedziła podkomisarz 
Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. 
Wizytę znanej już uczniom i lubianej pani policjant zaplanowały 
działające na terenie placówki – Zespół Wychowawczy oraz 
Zespołu ds. Profilaktyki i Wczesnej Interwencji.                                                                                                
Celem nadrzędnym spotkania było uwrażliwienie naszych 
podopiecznych na niebezpieczeństwa wynikające z poruszania 
się po drogach oraz zagrożenia będące skutkiem używania przez 
młodzież substancji psychoaktywnych. Dobrym sposobem na 
efektywne zapoznanie uczniów z tą tematyką, było podzielenie 
ich na dwie grupy wiekowe. 

  W pierwszej części spotkania uczestniczyły przedszkolaki oraz absolwenci 
Szkoły Podstawowej. Pani Agnieszka Wójcik przedstawiła im zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, zwracając szczególną uwagę na obowiązkowe zakładanie 
odblasków. Uczniowie usłyszeli też jak należy się zachować będąc pasażerem 
pojazdu, w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej, czy będąc użytkownikiem 
roweru. Po przekazaniu niezbędnych w tym zakresie informacji, pani Policjantka 
przepytała słuchaczy z zapamiętanych zasad bezpieczeństwa, a prawidłowe 
odpowiedzi wychowanków cieszyły zarówno grono pedagogiczne jak i samych 
odpowiadających.  Największą jednak  radość, szczególnie wśród najmłodszych, 
wywołała zaprezentowana im piosenka o  odblaskach -  „Bezpieczna droga                   
z radami Spongeboba”.  

Drugi etap spotkania zgromadził na sali młodzież gimnazjalną oraz dorosłych 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim tej cześci prelekcji 
były negatywne dla życia i zdrowia skutki zażywania dopalaczy. Perfekcyjnie 
przygotowana funkcjonariuszka opowiedziała uczniom o konsekwencjach używania 
środków odurzających nie tylko z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim            
o złych skutkach zdrowotnych, moralnych, społecznych, emocjonalnych  jakie za 
sobą niesie używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przekazana 
słuchaczom wiedza, poparta projekcją krótkiego filmu, zrobiła na młodych ludziach 
duże wrażenie, wywołując  refleksję. Na zakończenie spotkania, uczniowie mieli 
możliwość indywidualnej rozmowy z panią komisarz w celu uzyskania porady 
policyjno – prawnej. Także do tej formy rozmowy  uczniowie odnieśli się z aprobatą, 
a wnioskując z ilości zainteresowanych indywidualną poradą, można stwierdzić, iż 
przedstawicielka Policji zdobyła zaufanie naszych podopiecznych.                                                                                                               
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