
Informacje ogólne 

Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej realizowana jest w ramach Uchwały nr 

198/2007 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie "Miejskiego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla gminy miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego". Obejmuje ona między 

innymi realizację w toruńskich placówkach oświatowych autorskich programów 

edukacyjno - profilaktycznych. Podstawowymi celami podejmowanych działań jest 

dostarczenie odbiorcom informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków 

zachowań ryzykownych, prowadzenie zajęć edukacyjnych polegających na rozwijaniu 

umiejętności społeczno - psychologicznych, a także przekazanie podstawowych zasad 

współżycia społecznego. 

W chwili obecnej Straż Miejska współpracuje z ponad 80 toruńskimi placówkami 

oświatowymi oraz świetlicami opiekuńczo  - wychowawczymi. W realizacji naszych 

programów profilaktyczno - edukacyjnych w roku 2013 wzięło udział ponad 28 tysięcy 

uczniów z toruńskich placówek oświatowych oraz dzieci i młodzieży ze świetlic 

opiekuńczo - wychowawczych. Nasze programy adresowane są do dzieci i młodzieży 

szkolnej w różnym wieku. Dlatego też problematyka zajęć, forma przekazu i pomoce 

dydaktyczne są w odpowiedni sposób dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. 

 

 

 Cykl spotkań z przedszkolakami  

"Bezpieczny Przedszkolak" 

Temat programu   Adresaci 

Przedszkola  

Termin realizacji 

 

Co zrobić żeby się nie 

zgubić? 
Przedział wiekowy 

dzieci 4-6 lat 
wrzesień, październik 

Wiem jak zachować 

się w kontakcie z 

osobą nieznajomą 

Przedział wiekowy 

dzieci 4-6 lat 

listopad, grudzień 

Baw się bezpiecznie - 

bezpieczne ferie 

zimowe 

Przedział wiekowy 

dzieci 4-6 lat 
styczeń, luty 

Czy mogę bawić się  

z tym psem? 

Przedział wiekowy 

dzieci 4 -6 lat 

marzec, kwiecień, 

maj 

Baw się bezpiecznie - 

bezpieczne wakacje 
Przedział wiekowy 

dzieci 4-6 lat 
czerwiec, lipiec, 

sierpień 

 

 

 

 



Cykl spotkań z uczniami kl.1-3 pod hasłem  

"Bądź  bezpieczny" 

 

Temat programu 

Adresaci 

Szkoły Podstawowe 
 

Termin realizacji 

Wiem, jak 

bezpiecznie bawić się 

zimą 

kl.1-3 styczeń, luty 

Pies przyjaciel czy 

wróg? 
kl.1-3 marzec, kwiecień 

Uwaga Obcy  

(III moduły) 
kl.1-3 kwiecień, maj 

Baw się bezpiecznie - 

bezpieczne wakacje  

kl.1-3 czerwiec, lipiec, 

sierpień 

Bezpieczeństwo 

w drodze do szkoły  

kl.1-3 wrzesień, październik  

Niebezpieczne 

cukierki (II moduły) 
kl.1-2 październik 

Czyste środowisko – 

ABC segregacji 

odpadów 

kl.1-3 listopad 

 

Strażnik Miejski moim 

przyjacielem 

kl. 1 listopad 

Dobre i złe sekrety kl.2 listopad 

Jak powstrzymać 

szkolnego dręczyciela 

kl.3 listopad 

Bezpieczeństwo a 

materiały 

pirotechniczne 

kl.1-3 grudzień 

Cykl spotkań z uczniami kl. 4-6 pod hasłem  
"Jestem bezpieczny" 

 

Temat programu 
 Adresaci 

Szkoły 

Podstawowe 

 

Termin realizacji 

Bezpieczny Internet 

(III moduły) 
kl. 4-6 marzec, kwiecień 

Bezpieczny 

użytkownik ruchu 

drogowego - quady, 

rowery, motorowery  

kl. 4-6 maj 

Płytka wyobraźnia to 

kalectwo  

kl.6 czerwiec, lipiec, 

sierpień 

Nie palę kl.6 październik 

Zadania 

i uprawnienia Straży 

Miejskiej 
 

kl. 4-5 październik 

Agresja i przemoc 

w szkole (III moduły) 
 

kl. 4-6 listopad 

Bezpieczeństwo 

a materiały 

pirotechniczne 
 

kl. 4-6 grudzień 

http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10063000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10063000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10063000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10064000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10065000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10066000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10066000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10067000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10067000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10069000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10069000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10071000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10071000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10071000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=1183554700468b9c8c12231
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=121963867348b235912a78c
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=121963867348b235912a78c
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=121963867348b235912a78c
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=121963867348b235912a78c
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10313000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10313000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10313000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10313000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10315000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10315000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10315000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10316000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10316000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10316000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10316000000000000000000


Cykl spotkań z uczniami klas gimnazjalnych pod hasłem  
"Bądź świadomy" 

 

Temat programu 
Adresaci 

Szkoły 

Gimnazjalne 

 

Termin realizacji 

 Uzależnieniom - Nie kl.1-2 I półrocze 

Stop dopalaczom! kl. 3 I półrocze 

Odpowiedzialność 

prawna nieletnich 

kl.1-3 II półrocze 

Uzależnienia 

internetowe 

kl. 1-3 II półrocze 

Płytka wyobraźnia to 

kalectwo  

kl.1-3 czerwiec, lipiec, sierpień 

  

 
Cykl spotkań z uczniami klas szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem  

"Bądź świadomy"  

Temat programu Adresaci 

Szkoły Licealne 
Termin realizacji 

Stop dopalaczom! kl.1-3 I półrocze 

Młodzież a alkohol kl. 1-2 I półrocze 

Odpowiedzialność 

prawna nieletnich 

kl.1-3 II półrocze 

Jak ustrzec się od 

GHB? 
kl. 1-3 kwiecień, maj, czerwiec 

Uzależnienia 
Internetowe 

kl. 1-2 II półrocze 

Bezpieczny kierowca  kl. 3 cały rok 

Trzeźwo prowadzę 
(realizacja w siedzibie 
Straży Miejskiej) 

kl. 3 cały rok 

Płytka wyobraźnia to 

kalectwo  

kl.1-3 czerwiec, lipiec, sierpień 

 

        

http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10077000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10300000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10300000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10077000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10300000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10300000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=120358386247bd3b764b2e0
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=120358386247bd3b764b2e0
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=120366330947be71cdc1b85
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=10312000000000000000000


Przygotowaliśmy również cykl szkoleń dla rodziców, nauczycieli i 

pedagogów, które będą  realizowane w ramach szkolnych wywiadówek oraz 

rad pedagogicznych.   

Nazwa szkolenia Adresaci Czas trwania Termin 

realizacji 

Szkolenie dla 

nauczycieli i 

pedagogów z 

zakresu 

profilaktyki 

uzależnień  

Nauczyciele, 

pedagodzy 

45 min 

 180 min – 

wystawienie 

certyfikatu 

Cały rok 

Szkolenie dla 

nauczycieli z 

zakresu procedur 

postępowania w 

sytuacji 

zagrożenia dzieci i 

młodzieży 

przestępczością 

lub demoralizacją 

Nauczyciele, 

pedagodzy 

45 min Cały rok 

Mediacje w szkole Nauczyciele, 

pedagodzy 

60 min Cały rok 

Procedura 

Niebieskiej Karty  

w szkole 

Nauczyciele 90 min Cały rok 

"Bezpieczny 

Internet" - 

multimedialny 

program 

szkoleniowy dla 

nauczycieli  

i rodziców 

Nauczyciele, 

pedagodzy, 

rodzice 

(szkoły 

podstawowe) 

45 min Cały rok 

Child Grooming – 

współczesne 

internetowe 

zagrożenie dla 

twojego dziecka 

Rodzice 

(szkoły 

podstawowe  

i gimnazja) 

30 min Cały rok 

Narkotyki - nie 

moje dziecko" - 

szkolenie dla 

rodziców z zakresu 

profilaktyki 

narkomanii 

Rodzice 

(gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne) 

45 min Cały rok 

Dopalacze – jakie 

niosą za sobą 

zagrożenia? 

Rodzice 

(gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne) 

30 min Cały rok 

Czy Internet może 

uzależnić? 

Rodzice 

(szkoły 

podstawowe, 

gimnazja) 

30 min II półrocze 

         

Zajęcia będą realizowane w formie nieodpłatnej od poniedziałku do piątku 

przez koordynatorów ds. profilaktyki po wcześniejszym uzgodnieniu 

http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709301146c19a134a1ff
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118710134546c1baa1d2fb8
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118710134546c1baa1d2fb8
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118710134546c1baa1d2fb8
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118710134546c1baa1d2fb8
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http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118710134546c1baa1d2fb8
http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709872346c1b063b5994
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http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=118709770146c1ac6524903
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terminu spotkania z panią Anną Wiśniewską z Zespołu ds. Profilaktyki i 

Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu  pod numerem telefonu 

(056) 657 42 03. 

  


