BŰNMEGELŐZÉSI
HÍRLEVÉL

2022. szeptember

Szent Mihály hava
Néhány jeles nap:

Szeptember 01.: bányásznap
Szeptember 20.: gyermekek világnapja
Szeptember 21.: ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember második szombatja: az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember harmadik vasárnapja: takarítási
világnap
Szeptember 01-el megkezdődött az új tanév.
A szülőknek, a gyermekeknek, valamint a gépjárművezetőknek is fokozottan oda kell figyelniük a biztonságos közlekedésre, a közlekedési szabályok betartására, a vagyonbiztonságra, és
nem utolsó sorban a — fentieken túl — a fiatalok biztonsága érdekében tett óvintézkedésekre. Néhány példa:
Lehetőleg csoportosan járjanak iskolába, edzésekre. A kietlen, fás, bokros területeket kerüljék, megfelelően kivilágított útszakaszokat használjanak sötétedéskor, személyes adataikat
illetékteleneknek ne adják át. A szülők engedélye, tudta nélkül ne szálljanak be senki autójába még rossz idő esetén sem! Iskola után csak szülői engedéllyel menjenek bárhová.
A tanuláson kívül nagyon fontos a szabadidő hasznos, értelmes eltöltése a barátok, a család
részvételével. Őszi napokon nagy kirándulásokat, kisebb sétákat tehet a család. Zajlanak a
sport tevékenységek, művészeti /zenei, színjátszó, tánc, festős-rajzolós programok/ foglalkozások az oktatási-nevelési intézményekben és egyéb szervezetek szervezésében is, amelyek
remek alkalmakat jelentenek a fiatalok személyiségének fejlődésében.
A KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályának szervezésében augusztusban ismét
remek alkalmat kaptak a Rajzolj Katával!-ifjúságvédelmi programban részt vevő diákok a közös beszélgetésre, zenehallgatásra és alkotásra. Októberben lehetőséget kapnak munkáik
bemutatására egy kiállítás keretében. Találkozunk az őszi szünetben is!
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Rajzolj Katával! - ifjúságvédelmi program
Augusztus 26. a kutyák világnapja
Együtt, egy témát, mégis másként!

Tisztelt Intézményvezetők, kedves Pedagógusok!
Az előző évekhez hasonlóan a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya továbbra is vállalja, hogy ingyenes eseti bűnmegelőzési tájékoztatókat tar t gyerekeknek, valamint igény esetén tantestületeknek, szülőknek a következő témákban:
1./ A gyermek-és fiatalkorú jogsértések jellemzői, az elkövetővé és sértetté válás megelőzése /bűncselekmények és
szabálysértések, a legjellemzőbb gyermekeket és fiatalokat érintő jogsértések beazonosítása, elkövetési formák
az iskolákban, következmények/
A téma feldolgozásához ajánlott idő: 45 perc
Ajánlott célcsoport: általános iskolák 5-8., valamint középiskolák 1-2. évfolyamai
2./ Drogprevenciós tájékoztató óra /legális és illegális drogok veszélyei, kábítószerek és designerek jogi vonatkozásai, diszkóbalesetekkel való összefüggések/
A téma feldolgozásához ajánlott idő: 1x45, vagy 2x45 perc, ez utóbbi időkeret részletesebb betekintést
nyújt a témakörbe
Ajánlott korcsoport: általános iskolák 7-8., valamint a középiskolák 1-2-3. évfolyamai
3./ Az internet veszélyei, a biztonságos internet használat néhány alapvető szabálya.
A téma feldolgozásához ajánlott idő: 45 perc
A megcélozni kívánt korcsoport: általános iskolák 5-8., valamint középiskolák 1-2. évfolyamai
4./ Iskolai erőszak /alapvető információk az iskolai erőszak formáiról, a jelenség veszélyei, lehetséges következmények, a probléma kezelésének lehetőségei/
A téma alapszintű feldolgozásához ajánlott idő: 45 perc
Ajánlott korosztály: általános iskolák 5-8. évfolyamai
5. / Személyes biztonság kisiskolásoknak /alapvető biztonsági szabályok kicsiknek; egyedül otthon, az utcán, mit
tehet, ha elkeveredik valahol stb…/
A téma alapszintű feldolgozásához ajánlott idő: 45 perc,
Ajánlott korosztály: általános iskolák 1-2-3. évfolyamai
6./ A környezet-és állatvédelem alapjai rendőri szemmel
A téma feldolgozásához ajánlott idő: 45 perc.
A megcélozni kívánt korcsoport: általános iskolák alsó tagozatos évfolyamai
Minden tájékoztatóhoz használunk kisfilmeket és többjükhöz Power Point prezentációt.
Tantestületi, valamint a szülői értekezleteken is tudunk tájékoztatókat vállalni, ha olyan téma ker ül elő,
amelyben segítségükre tudunk lenni. Ilyen irányú igényeiket is a megadott e-mail címen, illetve telefonszámon jelezzék.
7./ KERÉKPÁROK INGYENES REGISZTRÁCIÓJA /BIKESAFE PROGRAM/
Lehetőséget nyújtunk az iskolába kerékpárral járó gyermekek és dolgozók biciklijének ingyenes rendőrségi regisztrációjára. A BIKESAFE program országos nyilvántartásába a megyei rendőrfőkapitányságok ingyenesen beregisztrálják a kerékpárokat azok legfontosabb paramétereivel, fényképmelléklettel. Amennyiben a kerékpárt eltulajdonítják, a hatóság rendelkezik a jármű körözésének kiadásához szükséges adatokkal.
A kerékpáros regisztrációt igénylő iskolákkal a részleteket a jelentkezésük után telefonon egyeztetjük.

Mind a diákok, mind pedig a pedagógusok, szülők részére felajánlott tájékoztatókkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy az írásban /lenti e-mail címre /megér kezett felkér éseket lehetőségeinkhez mérten, sorrendben próbáljuk kielégíteni, azonban előfor dulhat, hogy csak hetek múlva jelentkezünk konkr ét időpontot egyeztetni az iskolánál, lakóotthonnál, ezért türelmüket kérjük.
Kérjük, hogy az egyes témákhoz ajánlott korosztályokat legyenek szívesek figyelembe venni, hiszen a
tanulók életkori sajátosságai szerint próbáltuk kiajánlani az egyes témaköröket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti megelőzési témájú előadásokat minden egyéb iskolai prevenciós
programtól függetlenül igénybe lehet venni, az egyik nem zárja ki a másikat!
A konkrét órák megtartására való megkereséseiket az alábbi e-mail címre várjuk: bunmeg@komarom.police.hu
Fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek:
34/517-755
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VIGYÁZAT!
JÖHETNEK A TŰZIFÁVAL CSALÓK!
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