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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY I INNE PLACÓWKI
OŚWIATOWE
Wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie
działań proﬁlaktyczno-edukacyjnych. Nasze działania kierujemy do uczniów, ich rodziców, jak i
nauczycieli.
Przypominamy, że cały czas realizujemy projekt „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. Spotkania
edukacyjno-proﬁlaktyczne dla dzieci i młodzieży odbywają się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ulicy
Wolności 2. Na spotkania zapraszamy 15 każdego miesiąca, przez cały dzień urzędowania.
Realizujemy także program „Zanim będzie za późno”, skierowany do rodziców uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych. Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie
ich do współpracy, by razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej tak szybko rozprzestrzeniającym się zjawiskiem
narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę która pozwoli im rozpoznawać
symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz
podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią. Spotkania edukacyjne prowadzone są przez policjanta i
przedstawiciela powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie szkół podczas wywiadówek z rodzicami.
Ponadto realizujemy także spotkania proﬁlaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży: „Konsekwencje prawne nieletnich",
„Stop przemocy i cyberprzemocy", „Na drodze świecę przykładem", "Trzeźwe spojrzenie".
Realizujemy również spotkania edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów pt. „Bezpieczna szkoła".
Dodatkowo zawsze we wrześniu realizujemy spotkania edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, przed feriami
zimowymi „Bezpieczne ferie”, a przed wakacjami „Bezpieczne wakacje”.
Realizujemy również działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i promocji zawodu policjanta.
Prosimy o kontakt z mł. asp. Dorotą Kulig, asp. szt. Joanną Dawidczyk tel. 89 741 92 47
lub z właściwym miejscowo dzielnicowym:
Z.S. nr 1 ul. Bohaterów Warszawy: mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk tel. 89 741 92 51 lub 887 876 492
Z.S. nr 1 ul. Kopernika, I LO, Z.S. nr 2, ZSS, CKUiZ, Bursa Międzyszkolna: mł. asp. Krzysztof Kaczmarczyk tel. 89 741 92 52
lub 887 876 190
OSiW w Mrągowie: st. sierż. Jacek Michniewicz tel. 89 741 92 53 lub 887 876 196
ZOS "BAZA" w Mrągowie: sierxz. szt. Wojciech Jędrzejczyk tel. 89 741 92 54 lub 887 876 125
Boże, Kosewo, Marcinkowo, Szestno: asp. Łukasz Banaś tel. 89 741 92 55 lub 887 876 191
Choszczewo, Rybno, Rozogi, Sorkwity, Warpuny/Zyndaki: st. asp. Piotr Obiedziński tel. 89 741 92 56 lub 887 876 248
Piecki, Dłużec: sierż. szt. Adam Żebrowski tel. 89 742 16 84 lub 887 876 088,

Krutyń, Nawiady: asp. szt. Dariusz Dzierlatka tel. 89 742 16 84 lub 887 876 215,
Mikołajki: asp. szt. Radosław Ferenc tel. 87 421 93 07 lub 887 876 493,
Baranowo, Olszewo, Woźnice: asp. szt. Mirosław Stręt tel. 87 421 93 06 lub 887 876 070.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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