SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABRZEŻY
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA
Rok szkolny 2017/2018
Termin realizacji: WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2017r.
We wrześniu 2017r. nasza szkoła wykazała chęć udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”,
którego organizatorami byli:
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego,
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
Małopolskie Kuratorium Oświaty,
Małopolski Urząd Wojewódzki,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Celem akcji było zwiększenie aktywności szkół podstawowych, lokalnych władz
samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
Akcja dała również możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o
bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem
akcji było zwrócenie uwagi osób dorosłych na konieczność kontrolowania ustawowego
obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych i promowanie
wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację
powyższych założeń, w które zaangażowali się wszyscy nauczyciele i uczniowie.
Odblaski dla każdego

Jednym z głównych celów akcji, było wyposażenie uczniów w odblaski, które mają zapewnić
im jak największe bezpieczeństwo. Dzięki staraniom pana dyrektora szkoły mgr inż.
Grzegorza Barana i dobrej współpracy z MORD w Nowym Sączu wszyscy nasi uczniowie
otrzymali odblaskowe elementy, które mogli przyczepić do swoich tornistrów czy kurtek.
Elementy te w znacznej mierze poprawią bezpieczeństwo naszych dzieci zwłaszcza, iż
niektóre z nich mają do pokonania do szkoły czy do kościoła około 3 km i muszą poruszać się
po drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu.

Kamizelki odblaskowe

Dotychczas około 50 % uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe. Są one
wykorzystywane w czasie wyjść uczniów klas młodszych poza teren szkoły. Jednakże
uczniowie klas starszych nie mają kamizelek w ich rozmiarze, dlatego czyni się starania o
pozyskanie środków finansowych na zakup większych kamizelek odblaskowych. Jest szansa,
że z nowym rokiem kalendarzowym wszyscy uczniowie naszej szkoły zostaną zaopatrzeni w
takie kamizelki.

Promocja na stronie internetowej szkoły

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy informację o przystąpieniu szkoły do konkursu
„Odblaskowa Szkoła”, oraz o działaniach i efektach jakie uzyskaliśmy dzięki tej akcji.
Wyjaśniliśmy założenia oraz przypomnieliśmy kilka fundamentalnych podstaw
teoretycznych mających na celu zwiększenie świadomości jak ważne jest wyposażenie w
odblaski, a tym samym poprawę bezpieczeństwa nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych
poruszających się po drogach.

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Starsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego. Chęć udziału w konkursie wyraziło aż 100% uczniów klas V-VII.
Najlepszymi okazali się:
Miejsce I – Wiktor Mikołajczyk kl.VI
Miejsce II - Alicja Zając kl. IV i Wiktoria Myjak –Zasadni KL. VII
Miejsce III – Marek Ślusarczyk kl. VI, Kamila Faron kl. VII, Bartłomiej Ząbek kl. VII i
Zuzanna Sopata kl. V
Wszyscy uczniowie wykazali się dużymi ambicjami, niezłą wiedzą i chęcią ciągłego
doskonalenia umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolny Konkurs Plastyczny na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W czasie trwania akcji został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Jestem widoczny –
jestem bezpieczny”. Uczniowie za pomocą różnych technik plastycznych, w swoich pracach
starali się ukazać czemu służą odblaski i jak ważne jest ich noszenie. Jednocześnie, na swoich
barwnych plakatach, starali się zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w czasie poruszania się po
drodze. Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt prac, z których utworzono wystawę
na jednym z korytarzy szkolnych.

Odblaskowa wycieczka

Dla naszych najmłodszych uczniów z klas I-III została zorganizowana wycieczka plenerowa
pod hasłem „Poruszam się bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wędrując ulicami naszej
miejscowości poznawali zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, zwracali
uwagę na znaki drogowe znajdujące się w pobliżu naszej szkoły, oraz na ich znaczenie.
Ponieważ nasza szkoła znajduje się w sąsiedztwie dróg wojewódzkich, szczególną uwagę
zwracano uczniom na lokalizację pasów do przejścia przez jezdnię oraz właściwe zachowanie
się uczniów na przystankach autobusowych jak również odpowiednie wsiadanie i wysiadanie
z pojazdów przewożących uczniów.

Zajęcia komputerowe z odblaskiem w tle

Uczniowie na zajęciach komputerowych wykonali plakaty promujące bezpieczeństwo oraz
akcję przeprowadzaną w szkolę. Prace wykonane były w edytorach graficznych i służyły
podniesieniu poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego.
Pierwsza pomoc

Uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy, w ramach których
poznali m.in. podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowanie w razie
skaleczeń, urazów głowy i kończyn. Szkolenie przeprowadziła pielęgniarka z Ośrodka
Zdrowia z Czarnego Potoku – pani Krystyna Lipień.

Wycieczka rowerowa

W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” 27 września 2017 r. odbyła się wycieczka rowerowa
klasy VII, z Krościenka do Jaworek na Białą Wodę. Uczniowie pokonali ponad 30 km jadąc
po ścieżce rowerowej oraz drogami publicznymi. Dla wielu była to okazja do doskonalenia
wiedzy ze znajomości znaków i przepisów drogowych. Po krótkich przygotowaniach,
uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli w drogę. Wszyscy zostali zaopatrzeni w kaski, a
niektórzy w kamizelki odblaskowe. Trasa biegła z Krościenka do Szczawnicy a potem
wzdłuż rzeki Grajcarek aż do rezerwatu Biała Woda. Pogoda w tym dniu świetnie dopisała,
dlatego na zakończenie wycieczki zorganizowano ognisko i pieczenie kiełbasek. Chyba
wszyscy uczniowie byli zadowoleni, bo mimo zmęczenia, pod szkołę powrócili z
uśmiechniętymi buziami. Najcenniejszym był jednak fakt, iż siódmoklasiści doskonalili
umiejętność poruszania się na rowerze, po drogach publicznych.

Spotkanie z przedstawicielem Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Podczas trwania akcji, nauczyciele klas 0-III, omawiali z uczniami zasady dotyczące ich
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, uświadamiając również cel oraz konieczność
noszenia odblasków. Zwieńczeniem akcji była wizyta przedstawicielki MORD w Nowym
Sączu, która wygłosiła pogadankę na temat bezpiecznego zachowania i poruszania się na
drodze. Znaczna część prelekcji była również poświęcona omówieniu jak ważną funkcję
pełnią odblaski w bezpieczeństwie na drodze oraz dlaczego konieczne jest ich noszenie. W
spotkaniu wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Lekcje wychowawcze
Jednocześnie na lekcjach wychowawczych, uczniowie wspomagani przez swoich wychowawców,
utrwalali wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego. Widocznym efektem było wykonanie
klasowych plakatów promujących noszenie odblasków. Na korytarzu szkolnym zostały wykonane
gazetki ścienne dotyczące tematu bezpieczeństwa na drodze, zaś na lekcjach techniki gadżety
promujące znaki i przepisy ruchu drogowego.

Na gazetkach tych znalazł się także dekalog bezpieczeństwa, opracowany przez uczniów.
Dla czwartoklasistów zorganizowano zajęcia przygotowujące ich do zdobycia karty
rowerowej . Uczestnicząc w tych zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę z wychowania
komunikacyjnego, utrwalają znajomość znaków drogowych, doskonalą umiejętność jazdy na
rowerze.
Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako
jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich
bezpieczeństwo na drogach.

