Przebieg Konkursu „Odblaskowa Szkoła” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach

Z początkiem września, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach trosce o
bezpieczeństwo uczniów, przystąpiła do - II Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”,
organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty,
Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.
I. Opis kryterium głównych
Ile procent uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby uczniów
uczęszczającej do danej szkoły podstawowej.
Ile procent uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe, w stosunku
do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej

Głównym celem konkursu było wyposażenie uczniów w elementy i kamizelki odblaskowe, które w
naszej szkole otrzymały wszystkie dzieci, czyli 135 osób uczęszczających na zajęcia szkolne w
klasach I do VI (100% elementy odblaskowe, 100% kamizelki odblaskowe). Stroje odblaskowe i
wiszące odblaski są systematycznie sprawdzane u uczniów. Uczniowie w kamizelkach odblaskowych
systematycznie uczęszczają do szkoły.
Kamizelki zostały zakupione przez Radę Rodziców oraz Urząd Miejski w Brzesku ( nagroda za
zebrane baterie).Znaki odblaskowe uczniowie klas I-III otrzymali na spotkaniu od policji z Komendy
Powiatowej w Brzesku, klasy IV-VI posiadają odblaski z lat ubiegłych.

II. Opis kryterium dodatkowych
1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

Odbył się konkurs plastyczny, pt. „Kto wpada w oczy nie wpada pod koła” (załącznik nr 1 wydruk ,
płyta DVD), w którym udział wzięli uczniowie wszystkich klas ( 85% uczniów) zwycięzcy konkursu
zostali nagrodzeni na akademii podsumowującej przebieg działań realizowanych w ramach
odblaskowej szkoły Otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkie prace
przygotowane przez dzieci na konkurs zostały wyeksponowane na podsumowaniu.
Ponadto uczniowie wszystkich klas wykonali gazetki ścienne, odblaski na lekcjach techniki, prace na
komputerach w edytorze Paint oraz wzięli udział w konkursie na wiersz lub hasło propagujące ideę
noszenia odblasków.

ODBLASKOWA SZKOŁA
Moja szkoła ma odblaski ,
świeci w kropki oraz gwiazdki.
W kamizelkach świecą paski
Bo najlepsze to odblaski.
Odblaski są bajeczne,
kolorowe i bezpieczne.
Dobrze gdy je rower ma,
on egzamin również zda.
Ma je na plecaku Ala,
która widać jest już z dala.
Każdy kto odblaski ma,
ten przepisy dobrze zna.
Nic nikomu się nie stanie,
gdy z odblaskiem masz ubranie.
Kto nosi odblaski,
zasługuje na oklaski.
Trzeba chodzić z odblaskami,
by nie zginąć pod kołami.
Każdy dobrze o tym wie,
że odblaski świecą się.
Bartosz Grodzki klasa VI

2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego

Konkurs został przeprowadzony we wszystkich klasach i składał się z dwóch poziomów trudności,
pierwszy był przeznaczony dla uczniów klas I-3, drugi dla klas IV- VI Zwycięzcy, podobnie jak w
przypadku konkursu plastycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
(załącznik nr 2 test wydruk)
3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły (np. festynów,
imprez plenerowych, itp.)

 Pierwsza z imprez promujących to spotkanie policjanta z rodzicami, przedstawienie jak



unikać niebezpiecznych nawyków u dzieci, prelekcja przez nauczyciela dla rodziców
na temat „Bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły” dorosłych i dzieci, sytuacji
drogowych (załącznik nr 3 płyta dvd)
Przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzesku odbyły się liczne prelekcje
dla najmłodszych z udziałem funkcjonariuszy policji,

 Odwiedzili nas także strażacy, przypominający o również bardzo ważnych odblaskach
ewakuacyjnych, także powiedzieli uczniom, jak należy zachować się w sytuacji kiedy
stajemy się świadkiem wypadku oraz pani pielęgniarka pokazała uczniom praktyczne
metody pierwszej pomocy, podczas ratowania życia w wypadkach drogowych (
załącznik nr 4 płyta dvd)



Nauczyciele na bieżąco i systematycznie propagowali bezpieczeństwo na drodze w
aspekcie pieszego w ruchu drogowym ( załącznik nr 4 płyta dvd)
 Pokaz mody odblaskowej najlepszy i najmodniejszy strój odblaskowy w konkursie
"Odblaskowy lansik 2011", (załącznik nr 5 płyta dvd)
 Uroczysty apel, na który zostali zaproszeni funkcjonariusze Wydziału ruchu
drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, podinp. Zbigniew Baruś i
nadkom. Dariusz Hebda oraz rodzice. Na akademii odbyła się dla uczniów prezentacja
multimedialna pt. „Droga do szkoły w mojej miejscowości” dotycząca właściwych
zachowań w drodze do i ze szkoły, a także na przejazdach kolejowych. (film sznupek,
bezpieczny przejazd). (załącznik nr 6 płyta dvd)

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu
drogowego

Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych wykonywali plakaty klasowe o tematyce bezpieczeństwa
ruchu i znaczeniu odblasków na drodze, projektowali plakaty na komputerach w edytorach
graficznych, wykonywali odblaski przez siebie wymyślone z wykorzystaniem materiałów
fluorescencyjnych, a także sprawdzali stan techniczny rowerów, wynikłe obowiązkowe braki
wyposażeniu zostały uzupełnione a dodatkowe mają uzupełnić na wiosnę wraz nowym sezonem
rowerowym, co na pewno zostanie sprawdzone zrealizowane.
Dzieci w atrakcyjny sposób, w oparciu o konkretne przykłady powtórzyły i utrwaliły zasady
bezpieczeństwa na drodze i w jej bliskim otoczeniu. Dowiedziały się nie tylko, jakie
niebezpieczeństwa im grożą, ale także jakie mogą ponieść konsekwencje własnych niedozwolonych
zachowań.
W klasie I przeprowadzono zajęcia dotyczących bezpieczeństwa na drodze w ramach programu
edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”
Zajęcia pozalekcyjne to kółko plastyczne, informatyczne i techniczne (załącznik nr 7 płyta dvd)

5. Udział uczniów danej szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół
podstawowych

Uczniowie corocznie biorą udział w turnieju BRD tego roku również nasze dzieci uczestniczyły w
tego typu przedsięwzięciu, niestety tego roku nie stanęły na najwyższym podium ale zabawa i
nagrody jak i dyplom potwierdzający były tego warte, tym razem był to szczebel powiatowy.
(załącznik nr 8, płyta dvd)

6. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Publikacje o przebiegu akcji i podjętych działaniach ukazały się:


na stronie internetowej szkoły na bieżąco www.psp2.jadowniki.szkolnastrona.pl



na portalu internetowym gminy brzesko www.brzesko.pl dnia 11.10.2011r.



portalu internetowym www.brzesko.ws nieoficjalnym portalu miasta brzeska jednakże
bardzo popularnym w naszym powiecie (2011-11-04) data publikacji



publikacja została również przesłana do Dziennika Polskiego (dn. 28.10.2011 r. )
czekamy na dzień dzisiejszy na wzmiankę w prasie która ma ukazać się na dniach.
(załącznik nr 9 płyta dvd,)



wykonane zostały również gazetki ścienne przez każdą z klas które pięknie ozdabiają
jesienne korytarze (załącznik nr 10 płyta dvd,)

7. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów
danej szkoły podstawowej

Na zebraniu została omówiona problematyka drogi dzieci do i ze szkoły, co zaowocowało wnioskiem
o modernizację oznakowania na drodze powiatowej w pobliżu szkoły

(załącznik nr 11 płyta dvd)

Zawiązał się komitet rodziców uczniów mieszkających na ul. Staropolskiej, który wnioskował do
Burmistrza miasta Brzeska o przyspieszenie budowy chodnika przy ul. Staropolskiej (załącznik
nr 12 wydruk)

8. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie
szkoły

W wyniku podjętych działań przez dyrektora szkoły rodziców oraz sołtysa wsi Jadowniki organ
prowadzący szkołę wyraził zgodę na zatrudnienie Strażnika bezpiecznej drogi, na przejściu w
okolicy szkoły

