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FINAŁOWE ZMAGANIA UCZESTNIKÓW XI EDYCJI KONKURSU POLICYJNEJ FOCZKI
Wczoraj odbył się finał konkursu "Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa" skierowanego do wszystkich gdyńskich pierwszoklasistów. Spośród wszystkich gdyńskich szkół podstawowych do
ścisłego finału dotarło sześć 12 – osobowych drużyn. Finaliści podczas rozgrywek zmagali się w czterech konkurencjach poświęconych bezpieczeństwu. Tegoroczną edycję konkursu wygrali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni.
Wczoraj o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni odbyło się uroczyste podsumowanie całorocznej nauki i zabawy z policyjną Foczką „Gdynką – Ostrzeżynką”. Przez cały rok szkolny ponad
2000 uczniów klas pierwszych ze wszystkich szkół podstawowych w Gdyni poznawało zasady bezpieczeństwa w domu i na drodze, w trakcie wypoczynku nad wodą oraz uczyło się tolerancji
rówieśniczej i podstaw ochrony naturalnego środowiska. W tegorocznym finale wzięły udział drużyny ze Szkół Podstawowych nr 6, 21, 17, 46 oraz reprezentacje ze Katolickiej Szkoły Podstawowej i
Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej. Wśród gości obserwujących zmagania pierwszoklasistów znaleźli się przedstawiciele władz miasta, służb i instytucji wspierających Policyjny Program
Prewencyjny oraz dyrektorzy szkół. Na trybunach zawodników dopingowali ich rówieśnicy. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród rzeczowych dla rywalizujących drużyn, na wszystkich obecnych
w trakcie finału czekał słodki poczęstunek. Zwycięzcą tegorocznej edycji Programu została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni. Wszystkim, biorącym udział w tegorocznym finale
serdecznie gratulujemy, a na nadchodzące wakacje życzymy dużo słońca i uśmiechów oraz bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu. "Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa" opracowana przez mundurowych z Wydziału Prewencji gdyńskiej Komendy - adresowana jest do najmłodszych uczniów, aby u progu ich edukacji rozpocząć naukę bezpiecznych postaw i
zachowania w domu, w drodze do i ze szkoły oraz podczas wypoczynku. Tematy proponowane dzieciom dotyczą także niebezpieczeństw związanych z niewybuchami, nieostrożnym obchodzeniem
się z ogniem, kontaktami z obcymi osobami, a także kontaktami ze zwierzętami. Dzięki współpracy gdyńskich policjantów z pracownikami naukowymi Stacji Morskiej UG w Helu, dzieci poznają
również podstawy ochrony środowiska naturalnego. „Policyjna foczka...” rozpoczyna się na początku roku szkolnego i realizowana jest przez 10 miesięcy. Całoroczną naukę i zabawę tradycyjnie
wieńczy konkurs organizowany kolejno w szkołach - dzielnicach, a na koniec, dla 6 najlepszych klas finał miejski. W czasie podsumowania uczniowie muszą wykazać się wiedzą wypełniając quiz,
pomysłem na pracę plastyczną dotyczącą bezpiecznego wypoczynku, talentem aktorsko-wokalnym w piosence poświęconej bezpiecznej drodze do szkoły oraz sprawnością fizyczną w rywalizacji
sportowej.
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