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W roku szkolnym 2016/2017 Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa                           

z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce przystąpiła do 

konkursu „Odblaskowa szkoła”, organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd 

Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

Zgodnie z regulaminem – celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów 

szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych, pedagogów i rodziców                                  

w wyposażenie każdego ucznia w elementy odblaskowe, a także zwrócenie uwagi na 

konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z tych elementów 

odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenie w ruchu 

drogowym.  

I    OCENA SPEŁNIONYCH KRYTERIÓW GŁÓWNYCH 
 

1. Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe 

Wszyscy Uczniowie Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowe z Niepublicznym 

Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce zostali wyposażeni w elementy 

odblaskowe ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz Rodziców.  Są to: 

- kamizelki odblaskowe, 

- opaski odblaskowe, 

- breloczki odblaskowe.  
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II KRYTERIA DODATKOWE 
 

1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego 

na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

Nasza szkoła od kilki lat prowadzi działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego 

poruszania się  dzieci w drodze do i ze szkoły. Zgłaszając w tym roku swój akces w konkursie 

„Odblaskowa szkoła” koordynatorzy konkursu przygotowali wiele ciekawych zadań 

promujących zasady i przepisy ruchu drogowego, a wśród nich były konkursy plastyczne. 

W miesiącu wrzesień w NNSP z NNOP w Żelazówce został ogłoszony pierwszy 

ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs 

został podzielony an dwie kategorie wiekowe : klasy I-II (Tytuł konkursu: „Bezpieczna droga 

do szkoły”) oraz IV-VI (tytuł konkursu: „Podążam za modą – noszę odblaski”). Głównym 

celem konkursu było zwrócenie uwagi na istotę noszenia elementów odblaskowych. 

Zadaniem uczniów w obu kategoriach wiekowych było wykonanie pracy plastycznej dowolną 

techniką na formacie A4 lub A43. Wszyscy uczestniczy otrzymali upominki, a zwycięzcy 

dyplomy i nagrody rzeczowe (w tym opaski odblaskowe), które zostały wręczone przez Panią 

Dyrektor Szkoły oraz Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  

 

 

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas I-III 
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Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas IV-VI 

 

Z kolei drugim konkursem plastycznym 

organizowanym przez naszą szkołę, był konkurs na 

„Odblaskową zakładkę do książki” kierowany do 

uczniów klas IV-VI. Był to ciekawy sposób na 

przypomnienie przepisów ruchu drogowego. 

Zakładki  zostaną wręczone młodszym koleżankom 

i kolegom podczas  wspólnego czytania w ramach 

programu „PoczytajMy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy IV ze swoimi zakładkami            . 
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2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy                             

o bezpieczeństwie ruchu drogowego 

 

Znajomość przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza kwestia bezpieczeństwa na 

drodze to tematyka, na którą nasza szkoła kładzie ogromny nacisk. W związku z tym,                      

w  trakcie trwania akcji „Odblaskowa szkoła” zostały zorganizowane trzy konkursy wiedzy                 

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

 

Jednym z konkursów był test wiedzy teoretycznej dla klas IV-VI składający się z 25 

pytań. Do konkursu przystąpiło 10 z 22 uczniów naszej szkoły. Poziom uzyskanych 

odpowiedzi był bardzo wysoki. Wyłoniono 3 zwycięzców z najwyższą liczbą punków. 

Otrzymali Oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe (w tym elementy odblaskowe). Nagrody 

wręczyła Pani Dyrektor oraz zaproszeni Goście – Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w 

Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

 

            Zwycięzcy testu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 

 

Dwa kolejne konkursy, które odbyły się w naszej szkole to „Quiz wiedzy                                

o bezpieczeństwie” dla klas I-III oraz IV-VI. 

Pierwszy quiz dla starszych uczniów odbył się 17 października 2016 roku i polegał na 

tym, iż przewodniczący każdej klasy losował 8 pytań dotyczących przepisów ruchu 
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drogowego. Pytania były rozwiązywane wspólnie z całą klasą                   

i należało zwrócić je do nauczycieli organizujących najpóźniej do 

lekcji 7. Za każdą poprawną odpowiedź klasa otrzymywała                       

2 punkty. W quizie wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VI.  

 

Quiz wiedzy o bezpieczeństwie dla klas I-III odbył się                

27 października 2016 roku. W rozgrywkach wzięło udział po                  

4 reprezentantów z klas I, II i III. Pytania nawiązywały do zasad 

bezpiecznego poruszania się po drodze, ale także bezpieczeństwa    

w szkole i w domu. Zadaniem uczniów było min. rozwiązanie 

zagadek, ułożenie znaków drogowych z puzzli, dopasowanie 

numerów alarmowych do odpowiednich służb, czy też rozwiązanie testu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy quizu – klasa I wraz z Panią Dyrektor i Wychowawcą 
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3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze 

szkoły. 

 

HAPPENING – PRZEMARSZ PO OKOLICY Z TRANSPARENTAMI 

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze 

umieć ją stosować.”(J.W.Goethe) 

Z takim oto przesłaniem 27 września 2016 

roku uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami 

wyruszyli na wycieczkę po najbliższej okolicy. 

Wszyscy ubrani w odblaskowe kamizelki, 

maszerowali prezentując transparenty z hasłami 

zachęcającymi  do noszenia elementów 

odblaskowych. Poprzez zorganizowanie pochodu 

daliśmy przykład mieszkańcom i tym samym 

przyczyniliśmy się choć w małym stopniu do 

zwiększenia bezpieczeństwa na drodze w naszej 

okolicy. 
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ODBLASKOWY DZIEŃ 

7 października w naszej szkole obchodziliśmy „Odblaskowy Dzień”. W tym właśnie 

dniu wszyscy uczniowie przynieśli zgromadzone w domu odblaski, gdyż odbył się 

międzyklasowy konkurs na największą liczbę odblasków przypadającą na jednego ucznia                      

w klasie. Jury, w którego skład wchodziły – Pani Dyrektor oraz nauczyciele – miało nie lada 

problem, gdyż każdy uczeń ubrany był od stóp do głów (dosłownie) w elementy odblaskowe     

i liczenia było bardzo dużo. Rekordzistą był uczeń klasy III, który przyniósł ponad 50 

odblaskowych elementów. Aby jednak było sprawiedliwie liczbę wszystkich odblasków                  

w klasach zsumowano i podzielono przez liczbę uczniów. 

 

 

                                             Fotorelacja z liczenia odblasków 
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SPOTKANIE Z POLICJĄ  

20 października 2016 roku mieliśmy ogromny zaszczyt gościć Policjantów                                 

z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – Panią mł. asp. Agatę Bulwę, 

Pana sierż. Pawła Masłonia oraz Pana sierż. Piotra Niemstaka. Zacnych Gości 

przywitaliśmy z ogromnym entuzjazmem. 

Pierwszym punktem naszego spotkania był występ Uczniów klasy III, przygotowany 

przez wychowawcę klasy. Trzecioklasiści poprzez krótką scenkę przypomnieli swoim 

koleżankom i kolegom kilka najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Przekazali swoim rówieśnikom również ważną informację – że w każdej  potrzebie mogą 

liczyć Oni na pomoc policji. Występ klasy III podobał się wszystkim, szczególnie naszym 

Gościom. Pani mł. asp. Agata Bulwa w imieniu swoim oraz Panów Policjantów nagrodziła 

młodych aktorów zawieszkami do samochodu „Kochasz, powiedz STOP wariatom 

drogowym”. Po przedstawieniu czekały nas kolejne miłe chwile, mianowicie zostały 

ogłoszone wyniki wszystkich dotychczasowych konkursów  w ramach akcji „Odblaskowa 

Szkoła”. Na koniec spotkania Policjanci podsumowali najważniejsze zasady bezpieczeństwa 

na drodze nawiązując nieco do Swojej pracy zawodowej. 
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WYSTĘP UCZNIÓW KLASY III W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU      

„OCHRONKA” IM. BŁ. JANA PAWŁA II W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

21 października w ramach realizacji programu „Odblaskowa Szkoła” uczniowie klasy 

III wraz z wychowawcą wybrali się do Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II  

„Ochronka” w Dąbrowie Tarnowskiej, w celu wystawienia krótkiej inscenizacji                            

pt.:  „Bezpieczni na drodze”.  Scenariusz przedstawienia przygotowany przez wychowawcę 

klasy III nawiązywał do przepisów ruchu drogowego, a także do pracy policji. Jednakże 

głównym przekazem było zwrócenie uwagi na konieczność noszenia znaczków  

odblaskowych przez cały rok, a  szczególnie  w porze jesiennej. Uczniowie recytowali 

krótkie, zrozumiałe wiersze oraz śpiewali tematyczne piosenki. 

Po przedstawieniu wszystkie Dzieci z „Ochronki” otrzymały na pamiątkę emblematy 

przypominające o noszeniu odblasków. 

Scenariusz przedstawienia stworzonego od podstaw przez nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej z naszej szkoły znajduje się w załączniku nr 1. 

        

 

 

  

 

 

 

 
  

Uczniowie z Żelazówki  
w  „Ochronce” 
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4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych                                

z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Dodatkowe zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały 

zrealizowane w ramach świetlicy szkolnej. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat 

bezpiecznego poruszania się po drodze. Młodsze dzieci w ramach zajęć plastycznych 

kolorowały obrazki przedstawiające zasady bezpieczeństwa. Starsi uczniowie uczestniczyli             

w grach i zabawach promujących bezpieczeństwo.  

 

Zajęcia świetlicowe  

 

 

SZKOLNY KLUB BEZPIECZEŃSTWA 

Od 2014 roku nasza placówka bierze udział                     

w Szkolnym Klubie Bezpieczeństwa. Jest to program 

edukacyjny, którego celem  jest aktywne działanie na rzecz 

ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.                

W bieżącym roku spośród uczniów naszej szkoły 

wybraliśmy osoby odpowiedzialne za przygotowywanie 

wpisów na stronie SKB.  

W ramach projektu SKB weźmiemy udział                         

w konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu 
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kartki bożonarodzeniowej z przesłaniem, które mogłoby sprawić, że poczujemy się na drodze 

bezpieczniej.  

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA 

W tradycję naszej szkoły na stałe wpisało się przystąpienie uczniów klas I do 

ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, który wspiera 

inicjatywę  poprawy bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających naukę w szkole. W ramach 

tego programu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne według scenariuszy 

opracowanych przez nauczycieli – metodyków przy współpracy ze specjalistami z Biura 

Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zajęcia te mają dostarczyć 

dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu,                     

w czasie zabawy i korzystania z Internetu. 

 

 

 

5. Udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 

6 maja 2016 r. w naszej szkole odbył 

się XII Powiatowy Turniej Wiedzy BRD 

„Wzorowo i bezpiecznie” dla klas I-III etap 

gminny. Celem turnieju było wspieranie 

i promowanie inicjatyw w zakresie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

oraz działań zmierzających do poprawy 

http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
http://www.dabrowatar.pl/powiatowy-turniej-wiedzy-brd/
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stanu bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy turnieju musieli się zmierzyć z zadaniami 

teoretycznymi, które miały różną formę: zagadek, krzyżówki, testu wyboru jednej odpowiedzi 

z trzech odpowiedzi, rozsypanek wyrazowych, zakreślanek, tekstów z lukami. Nasi uczniowie 

również przystąpili do udziału w konkursie na etapie gminnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła” 

 

UDOKUMENTOWANIE PUBLIKACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH 

SZKOŁY I NA INNYCH STRONACH WWW 

Na stronie internetowej szkoły https://szkolazelazowka.edupage.org/ przez cały 

okres trwania konkursu umieszczaliśmy wszystkie informacje o podjętych działaniach                    

w ramach „Odblaskowej szkoły”. Takich wpisów było aż 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szkolazelazowka.edupage.org/
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Przykładowe wpisy ze strony internetowej https://szkolazelazowka.edupage.org/  

Nasze działania zostały zauważone też na zewnątrz. 25 października 2016 roku na 

stronie internetowej gminy Dąbrowa Tarnowska http://www.dabrowatar.pl/ ukazał się artykuł 

pt.: „Odblaskowi uczniowie z Żelazówki uczą bezpieczeństwa w dąbrowskiej Ochronce”. 

Było to sprawozdanie z teatrzyku przygotowanego przez naszych Uczniów. Fragment wpisu: 

„21 października w ramach realizacji programu 

„Odblaskowa Szkoła” uczniowie klasy III 

z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej 

z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym 

w Żelazówce wraz z wychowawcą wybrali się 

do Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II  

„Ochronka” w Dąbrowie Tarnowskiej, w celu 

wystawienia krótkiej inscenizacji pt.:  „Bezpieczni 

na drodze”.  Scenariusz przedstawienia przygotowany 

przez Panią Justynę Wronę nawiązywał do przepisów 

ruchu drogowego, a także do pracy policji. Jednakże 

głównym przekazem było zwrócenie uwagi 

na konieczność noszenia znaczków  odblaskowych przez cały rok, a  szczególnie  w porze 

jesiennej. Uczniowie recytowali krótkie, zrozumiałe wiersze oraz śpiewali tematyczne 

piosenki. Dzieci z „Ochronki” przyjęły Uczniów z Żelazówki z entuzjazmem. To pomogło 

przemóc im tremę, w rezultacie czego występ wyszedł znakomicie. Przedszkolaki biły gromkie 

brawa” 

 

 

 

O udziale naszej placówki w konkursie  „Odblaskowa szkoła” 

poinformowaliśmy również na stronie Szkolnego Klubu 

Bezpieczeństwa. W wpisie na stronie http://www.pbd.org.pl/szkolne-

kluby-bezpieczenstwa/skb/podstrona/o-skb wspomnieliśmy 

organizatorów konkursu, a także wymieniliśmy główne cele 

programu.  

 

 

https://szkolazelazowka.edupage.org/
http://www.dabrowatar.pl/
http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/podstrona/o-skb
http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/podstrona/o-skb
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31 października 2016 roku na stronie internetowej Kuriera 

Tarnowskiego została umieszczony apel uczniów z Żelazówki,                    

w którym zachęcaliśmy pieszych do noszenia odblasków. Artykuł 

można znaleźć na stronie: http://www.kt24.pl/zelazowka-

uczniowie-swieca-przykladem/  

   

 

 

 

 

 

UDOKUMENTOWANE PUBLIKACJE NA GAZETKACH ŚCIENNYCH 

W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” uczniowie klas I-VI przygotowali gazetki 

ścienne w salach lekcyjnych oraz na korytarzu. Jedne z gazetek informowały o udziale szkoły 

w „Odblaskowej szkole”, inne zachęcały do noszenia elementów odblaskowych. Poniżej 

zdjęcia wybranych gazetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kt24.pl/zelazowka-uczniowie-swieca-przykladem/
http://www.kt24.pl/zelazowka-uczniowie-swieca-przykladem/
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UDOKUMENTOWANE PUBLIKACJE W MEDIACH  

O ZASIĘGU GMINY, POWIATU I OGÓLNOWOJEWÓDZKIM 

Aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców postanowiliśmy 

nawiązać współpracę z mediami. Jeden z artykułów promujących 

konkurs „Odblaskowa szkoła” ukazał się 26 października 2016 

roku w „Gazecie Krakowskiej”. 

Drugi z artykułów zamieszczony został 2 listopada 2016 

roku w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym „Temi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa                     

w ruchu drogowym uczniów danej szkoły. 

 

OZNAKOWANIE SZKOŁY 

W ramach promocji idei konkursu „Odblaskowa szkoła” umieściliśmy taki napis na 

ogrodzeniu jednego z naszych budynków szkoły. Pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę, 
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ponieważ wielu kierowców widząc z daleka odblaskowe kamizeli i napis – automatycznie 

zwalniali, co na naszym spotkaniu potwierdzili Policjanci z Komendy Powiatowej Policji                  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

 

 

 

ODBLASKOWE SPRZĄTANIE ŚWIATA 

29 września korzystając z ładnej pogody, uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami 

udali się do miejscowości Brnik, aby zrealizować ideę akcji „Sprzątanie Świata”.  

Dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawice pozbierały i posegregowały odpady do 

przygotowanych worków. Nasi uczniowie dali przykład nie tylko odpowiedzialnego dbania o 

środowisko, ale również bezpiecznego poruszania się po drodze, gdyż każde dziecko oraz 

nauczyciele mieli na sobie kamizelki odblaskowe, dzięki którym stajemy się bardziej 

widoczni dla mijających nas samochodów. 
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LEKCJE W ODBLASKACH, ODBLASKOWE ZAWODY SPORTOWE 

28 września w naszej szkole odbyły się „Odblaskowe biegi w terenie”, w których brali 

udział uczniowie klas IV-VI. Nauczyciel wychowania fizycznego wytłumaczyła zasady biegu 

i czuwała nad jego przebiegiem. Uczestnicy mieli do pokonania 600 metrów. Warunkiem 

uczestnictwa w zawodach było założenie kamizelki odblaskowej. Zawodnicy spisali się 

rewelacyjnie uzyskując bardzo dobre wyniki. Przy okazji zawodów po raz kolejny 

wpajaliśmy dobry nawyk noszenia noszenie elementów odblaskowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy V 

 

30 września 2016 r. w naszej szkole odbyła się lekcja w elementach odblaskowych  

w klasie IV. Nauczyciel wychowania 

fizycznego przeprowadził lekcje 

kozłowania i  poruszania się                        

z piłką po boisku, piłką koszykową. 

Lekcja zakończyła się grą                           

w koszykówkę. Uczniowie pracowali 

bardzo sumiennie, poznając technikę              

i taktykę gry w koszykówkę oraz 

zasady bezpieczeństwa  w czasie zajęć. 

                                                  

Odblaskowy W-F klasy IV 
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 SPRAWDZANIE SYSTEMATYCZNOŚCI NOSZENIA KAMIZELEK 

ODBLASKOWYCH 

 Sprawdzanie systematyczności w 

noszeniu kamizelek odblaskowych przez 

uczniów naszej szkoły przypadło dzieciom                           

z Samorządu Uczniowskiego. Co dzień 

dyżurowali przy drzwiach wejściowych i 

sprawdzali czy koledzy i koleżanki noszą 

odblaski.  Uczniowie wzorowo 

wywiązywali się z zadania i systematycznie 

zakładami kamizelki odblaskowe. 

Oczywiście zdarzali się „zapominalscy”, ale takich sytuacji było niewiele. Samorząd 

uczniowski zdeklarował się, iż będzie kontynuował poranne sprawdzanie kamizelek 

odblaskowych nie tylko w okresie trwania konkursu, ale przez cały rok szkolny.  

 

LIST DO UCZNIÓW Z INNEJ SZKOŁY 

W ramach nawiązania kontaktu listownego z uczniami z innej szkoły, dzieci z klasy 

III pod nadzorem wychowawcy napisały krótki list do rówieśników z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej, w którym opisały min. ideę 

konkursu „Odblaskowa Szkoła” oraz zawarły informację o niektórych działaniach 

podejmowanych przez naszą społeczność szkolną w ramach tego konkursu. Oto fragment 

listu: 

„(…)W naszej szkole cały rok dużo się dzieje. Ostatnio najgłośniej jest na temat 

„Odblaskowej Szkoły”. Jest to program, w którym bierzemy udział co rok, ponieważ 

bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Nasza szkoła mieści się przy ruchliwej ulicy, 

dlatego systematycznie nosimy kamizelki odblaskowe. Pani wytłumaczyła nam, że gdy zapada 

zmrok, pieszy bez emblematu odblaskowego jest widoczny dla kierowcy zaledwie z 20 metrów, 

natomiast pieszy zaopatrzony w odblask nawet ze 150 metrów. […] Jednak noszenie 

odblasków, to tylko kropla w morzu naszych działań. Aby wypromować bezpieczeństwo wraz z 

klasami I i II zorganizowaliśmy przemarsz z transparentami, bierzemy udział w  konkursach                  

o tematyce bezpieczeństwa na drodze, […] wystawiliśmy dla naszych przedszkolaków oraz 
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dzieci z „Ochronki” w Dąbrowie Tarnowskiej teatrzyk pt.: „Bądźmy bezpieczni na drodze”, 

odbyliśmy także spotkanie z Policją.(…)” 

ODBLASKOWE SPACERY I WYCIECZKI 

Aby wyrobić w naszych uczniach dobry nawyk noszenia elementów odblaskowych, 

były one obowiązkowe również na spacerach po okolicy oraz wycieczkach szkolnych.  
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APEL DO PIESZYCH 

Kilkoro uczniów naszej szkoły pod okiem nauczyciela naszej szkoły, a jednocześnie 

koordynatora konkursu „Odblaskowa szkoła” wystosowali apel do pieszych zachęcający do 

noszenia elementów odblaskowych w szczególności po zmroku w porze jesiennej. Apel ten 

został umieszczony 31 października 2016 roku w dwutygodniku „Kurier Tarnowski”. 

http://www.kt24.pl/zelazowka-uczniowie-swieca-przykladem/  

 

 

http://www.kt24.pl/zelazowka-uczniowie-swieca-przykladem/
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UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH O TEMATYCE ZWIĄZANEJ 

Z BEZPIECZEŃSTWEM NA DRODZE 

W miesiącach wrzesień – październik uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch 

ogólnopolskich konkursach plastycznych na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Pierwszy z konkursów „Bezpieczna droga do szkoły” organizowany był przez 

POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród 

dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania                  

z infrastruktury komunikacyjnej. Polegał stworzeniu ilustracji do wybranego rozdziału bajki 

pt: „Psotni Rycerze”.  W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas I-III. Uczniowie klas 

najmłodszych stanęli na wysokości zadania, gdyż każde dziecko przygotowało pracę 

plastyczną. Były one przemyślane i starannie wykonane. Na wyniki wciąż czekamy.  

 

Przykładowe prace plastyczne naszych Uczniów 

 

Drugi ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”,                

w którym wzięliśmy udział organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2                  

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej pod patronatem Komendy Powiatowej 

Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Celem konkursu jest min. promowanie idei bezpiecznego 

poruszania się po drogach oraz uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów 

odblaskowych. Prace plastyczne na niniejszy konkurs złożyło 7 uczniów z klas I-VI.                      

Na wyniki czekamy do końca listopada.  
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CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM O BEZPIECZEŃSTWIE 

26 września 2016 ROKU w ramach ogólnopolskiego programu "PoczytajMy "  grupę 

przedszkolaków odwiedziła klasa VI, która przeczytała wiersze o bezpieczeństwie.  Następnie 

przedszkolaki wysłuchały opowiadania o niesfornym  Robciu- siedmiolatku, który wraz z tatą 

zdawał "Egzamin na prawo jazdy". W trakcie rozmowy okazało się, że najmłodsze dzieci 

doskonale wiedzą, jak  poruszać się  po drodze. W nagrodę za prawidłowe odpowiedzi 

otrzymali opaski odblaskowe lub książeczki pt. "Odblaskowe  malowanie i rymowanie". 

Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa uczniów stad też pierwsze spotkanie 

czytelnicze było o tematyce bezpieczeństwa. Program edukacyjny "PoczytajMy"  wpisał się 

w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa uczniów w ramach działań "Odblaskowej 

szkoły". 
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SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

Każdy z nas zobligowany jest do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

Dlatego w każdym semestrze uczniowie naszej szkoły odbywają  szkolenie z tego zakresu. 

Szkolenie prowadzi dobrze znana placówce pani Anna Owca, pracująca jako ratownik 

medyczny. Pani Owca wyjaśniła dzieciom m.in. jak należy postępować z poszkodowanym, co 

robić w przypadku złamania, oparzenia lub krwotoku. Uczniowie mogli sprawdzić swoje 

umiejętności ćwicząc masaż serca na  fantomie. 

Na przykładzie naszej szkoły wyraźnie widać jak ważne są regularne szkolenia. Dzieci 

wykazały się dużą wiedzą i świetnie radziły sobie w praktyce.  
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8. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu 

dla pieszych w rejonie szkoły. 

 

Nasza szkoła mieści się przy ruchliwej drodze krajowej nr 74, stąd też od początku 

istnienia naszej placówki Pani Dyrektor mgr Magdalena Woynarowska Piasecka starała się 

pozyskać strażnika szkolnego, 

który pomagałby dzieciom                 

w przekraczaniu jezdni na 

przejściu dla pieszych. W tym 

roku się to udało. Mamy 

swojego „Pana Stopa”, który 

codziennie rano wita i żegna 

uczniów po skończonych 

lekcjach pomagając im przejść 

na drugą stronę ulicy. Jest to dla 

nas powód do ogromnej 

radości, gdyż bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas priorytetem.  

 

 

9. Podsumowanie 

 

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa szkoła” zorganizowaliśmy w naszej szkole 

wiele ciekawych i atrakcyjnych prelekcji, spotkań, konkursów i imprez. Uczniowie mieli 

okazję przypomnieć sobie wszystkie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Pracowaliśmy także nad systematycznością dzieci w noszeniu elementów odblaskowych. 

Jesteśmy niewielką placówką, ale w tym konkursie było to naszym atutem, ponieważ dzięki 

temu iż do naszej szkoły uczęszcza zaledwie 54 uczniów klas I-VI mamy pewność, że              

z ważnymi przesłaniami trafiliśmy do każdego z nich.  

Konkurs „Odblaskowa szkoła” dobiega końca, ale my nie poprzestajemy naszych 

działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Nadal będziemy prowadzić pogadanki, brać 

udział w konkursach, organizować spotkania z Policjantami oraz sprawdzać systematyczność 

noszenia kamizelek odblaskowych. Zależy nam na tym, aby nasi absolwenci mieli szeroką 

wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze, ale też w szkole i w domu. 
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Mamy nadzieję, że biorąc udział w takich akcjach jak „Odblaskowa szkoła”                            

i kontynuując te działania przez cały rok szkolny przyczyniamy się do poprawy 

bezpieczeństwa naszych uczniów oraz ich rodziców.  

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator konkursu     Dyrektor szkoły 

     „Odblaskowa szkoła” 

 

…………………………………    ……………………………… 
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Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem 

Przedszkolnym w Żelazówce 

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA  

DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

pt.: „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” 

 

Przygotowany przez mgr Justynę Wrona  

oraz Uczniów klasy III 
 

UCZEŃ 

Witajcie Drogie Koleżanki i Koledzy. Przybyliśmy dziś do Was z ważnym przesłaniem. 

Przekażemy Wam cenne wskazówki i rady jak bezpiecznie dotrzeć do Przedszkola. 

Zapraszamy na krótki występ przygotowany przez uczniów klasy III i wychowawcę. 

 

Scena I  

występują: staruszka,  dzieci, kierowcy 

sceneria: jezdnia, przejście dla pieszych, atrapy samochodów, znaki drogowe 

 

 Staruszka wychodzi na środek i mówi do dzieci 

 

STARUSZKA 

Jakie to czasy nastały nam teraz, 

Że aby do szkoły dotrzeć bezpiecznie 

Trzeba nauczyć się znaków drogowych 

No i przestrzegać ich trzeba koniecznie. 

 

Za moich czasów  było bezpieczniej, 

Samochodów na drogach było mało 

Nie było tylu znaków, świateł, przepisów 

I do przedszkola chodziłam śmiało. 

 

Teraz uważne muszą być dzieci, 

Przestrzegać przepisów muszą obowiązkowo! 

Lecz mądrzy uczniowie z  małej Żelazówki 

Na ulicy zachowują się wręcz wzorowo! 
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Dzieci stają przed pasami – wszystkie w kamizelkach odblaskowych oprócz Dziecka 1, przez 

jezdnie przejeżdżają szybko samochody 

 

DZIECKO 1 

Jesień nadeszła – ciężka to pora 

Trudno nam chodzi się do przedszkola…  

Samochód za samochodem pędzi, 

Jak mam przejść na drugi koniec jezdni? 

 

DZIECKO 2 

Trudno? A co w tym trudnego? 

Wystarczy przepisy znać drogi kolego. 

 

Aby przez jezdnię przejść bezpiecznie 

Trzeba zasady znać koniecznie. 

 

 

DZIECKO 3 

By przejść przez ulicę, nie wolno się spieszyć 

Trzeba poszukać przejścia dla pieszych 

Najpierw popatrzeć w lewo i w prawo 

Jeszcze raz  w lewo i ruszać żwawo. 

 

Trzymaj za rękę mamę i tatę 

Po pasach przechodź ze starszym bratem. 

Zawsze się pilnuj kogoś starszego 

I noś ODBLASKI, drogi kolego! 

 

 

 

DZIECKO 4 

Lecz zebra, to tylko mała część drogi, są też inne zasady, które warto znać. Oto najważniejsze 

z nich: 

1. Zawsze idziemy chodnikiem. 

2. Gdy nie ma chodnika, idziemy poboczem lewą stroną jezdni, aby widzieć samochody 

nadjeżdżające z naprzeciwka. 

3. Idąc grupą, poruszamy się gęsiego – jeden za drugim, idziemy spokojnie, nie 

wygłupiamy się, nie przepychamy. 

4. Jadąc rowerem poruszamy się prawym poboczem jezdni. 

5. I najważniejsza zasada – zawsze nosimy odblaski, aby być widocznym dla kierowców. 

 

 

DZIECKO 5 

Gdy chcesz uniknąć potrącenia 

Noś odblaski! Co masz do stracenia? 

Ubieraj śmiało kamizelki odblaskowe 

Bo bardzo modne są kolory neonowe. 

 

Pozwól kierowcy, by widział Cię z daleka 

Niech zwolni i aż przejdziesz - zaczeka. 



 
30 

 

 

 

DZIECKO 6 

Nastała moda na odblaski, 

Noszą je wszystkie fajne laski. 

Noszą je wszystkie wzorowe dzieci 

A kierowcy lubią gdy droga im tak świeci. 

 

 

DZIECKO 2 

Mamy dla Ciebie drogi kolego kamizelkę i odblaskowy znaczek 

Załóż na plecy tą kamizelkę, a odblask zapnij na plecaczek 

 

Dziecko ubiera kamizelkę, znaczek przypina do plecaczka, Uczniowie przygotowują się do 

zaśpiewania piosenki 

 

 

PIOSENKA „Znaczki odblaskowe” 

Droga koleżanko i kolego miły, 

jeśli idziesz drogą, to widoczny bądź, 

przypnij do plecaka znaczek odblaskowy, 

niech cię widzą wszyscy, co w pojazdach mkną. 

Ref. 

Znaczki odblaskowe małe i błyszczące 

świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok. 

„Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze !" 

mówią do pojazdów, co po szosie mkną. 

Lewą stroną szosy poruszaj się pewnie, 

tak jest najbezpieczniej, proszę uwierz mi, 

prawą stroną chodzisz po chodniku w mieście, 

a na wiejskiej szosie lewej trzymaj się. 

Ref. ... 

Zawsze bądź uważny, zawsze bądź ostrożny, 

to nie takie trudne, to jest prosty plan, 

jeśli będziesz kroczył lewą stroną szosy, 

nic cię nie zaskoczy, przekonasz się sam. 

 

Scena 2  

 

występują: dzieci, kierowcy 

sceneria: jezdnia, przejście dla pieszych, atrapy samochodów (w tym policyjny), znaki 

drogowe 
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DZIECKO 1 

Za odblaski i dobre rady bardzo dziękuję 

Teraz bezpieczniej na jezdni się czuję. 

 

Już wiem, że gdy chcę przejść przez ulicę, nie wolno się spieszyć 

Muszę poszukać przejścia dla pieszych 

Najpierw popatrzeć w lewo i w prawo 

Jeszcze raz  w lewo i ruszać żwawo. 

 

 

DZIECKO 3 

Niestety nie każdy przepisów przestrzega 

Powie Wam o tym Wasz starszy kolega. 

 

 

 

POLICJANT 

Na jezdni samochodów jest kilkadziesiąt 

O wypadek nie trudno  takim tłoku 

Lecz jest ktoś taki, kto tego strzeże  

I bezpieczeństwo ma zawsze na oku. 

 

DZIECI RAZEM 

To POLICJANT.  

 

 

POLICJANT 

Gdy jestem w terenie 

W mig wytropię zagrożenie. 

Ja ulice patroluje,  

Niech więc każdy się pilnuje!  

 

Wóz policyjny do akcji wkracza 

Wszystkim właściwe miejsca wyznacza. 

Teraz bezpiecznie jest na ulicy 

Bo na policję możecie liczyć! 

 

 

PIOSENKA „Halo Panie Policjancie” 

Halo panie policjancie zapytać się chcemy, 

Jak coś złego zobaczymy, gdzie dzwonić możemy? 

 

Ref:997 taki numer mam, jeśli się coś dzieje ja pomogę Wam 2x 

 

Halo panie policjancie zapytać się chcemy, 

Jak wypadek zobaczymy, gdzie dzwonić możemy? 

 

Ref:997 taki numer mam, jeśli się coś dzieje ja pomogę Wam 2x 
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Halo panie policjancie zapytać się chcemy, 

Jak pomocy nam potrzeba, gdzie dzwonić możemy? 

 

Ref:997 taki numer mam, jeśli się coś dzieje ja pomogę Wam 2x 

UCZEŃ 

Mamy nadzieję, że nie nudziliśmy, i ważne zasady z wspólnie odkryliśmy. 

Bardzo dziękujemy za uwagę i zachęcamy do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

 a  także do noszenia znaczków odblaskowych.  

 

 

WSZYSCY 

BĄDŹMY BEZPIECZNI, BĄDŹMY WZOROWI 

„BĄDŹMY ODBLASKOWI”! 

 

 

ukłony 

 

 

 


